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  اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد األطـــراف
    بروتوكـول مونتريــاللتنفيـــذ 

  االجتمــــــاع الخامس والسبعون
 2015 الثانينوفمبر/ تشرين  20 -16مونتريال، 

 
 
 

  تقرير االجتماع الخامس والسبعين للجنة التنفيذية
 

 المقدمة
 

ُعقد االجتماع الخامس والسبعون للجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال في  .1
  .2015نوفمبر/تشرين الثاني  20-16المقر الرئيسي لمنظمة الطيران المدني الدولي، مونتريال، كندا من 

الصادر عن  XXVI/19وحضر االجتماع ممثلون عن البلدان التالية األعضاء في اللجنة التنفيذية وفقا للمقرر  .2
 االجتماع السادس والعشرين لألطراف في بروتوكول مونتريال:

اد  5من المادة  1ير العاملة بالفقرة األطراف غ  )أ ( للبروتوكول: استراليا، بلجيكا، إيطاليا، اليابان، االتح
 الروسي، السويد، والواليات المتحدة األمريكية (رئيسا)؛

ادة  1األطراف العاملة بموجب الفقرة   )ب ( ر،  5من الم ل، جزر القم من البروتوكول: البحرين، البرازي
  ، الھند وجمھورية تنزانيا المتحدة.مصر، غرينادا (نائب الرئيس)

اع بصفة مراقب  .3 ووفقا للمقررات التي اتخذتھا اللجنة التنفيذية خالل اجتماعيھا الثاني والثامن، حضر االجتم
ذة  ة المنف ة (اليونيب) بصفته الوكال م المتحدة للبيئ امج األم ممثلون عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي) وبرن

  خزانة للصندوق، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي.وكأمين 

  .عكما حضر ممثل أمانة األوزون االجتما .4

ة قصيرة  .5 ات المناخي واء النظيف لخفض الملوث اخ والھ تالف المن ون عن ائ وحضر أيضاً بصفة مراقب ممثل
ر  ال(CCAC)العم ة، والتح ة العالمي ق البيئ ة مرف ات ، وأمان ة التحري ؤولة، ووكال ة المس ات الذري ف الخاص للسياس

 البيئية والسالم األخضر.
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 افتتاح االجتماع  -من جدول األعمال  1البند 

ام  .6 ر لع اع األخي د 2015افتتح االجتماع الرئيس السيد جون تومسون، ورحب باألعضاء في االجتم ، مع التأكي
ادة  دان الم ى بل ان عل اً ك اً مھم ان عام ام ك ى أن الع رى عل رة أخ واد  5م ن الم ا م تھالكھا وإنتاجھ ض اس أن تخف

بة  ة بنس ة الت 10الھيدروكلوروفلوروكربوني ال إن اللجن ة. وق ي المائ االت ف ة للوك ارير المرحلي ي التق تنظر ف ة س نفيذي
، بما في ذلك مؤشرات 2018 - 2016وخطط األعمال للفترة  2014الثنائية والمنفذة اعتبارا من ديسمبر/كانون األول 

ائل  اد وس ة من أجل إيج ال بعناي ي خطط األعم تعراض األنشطة ف ى اس رئيس األعضاء عل االت. وحث ال أداء الوك
ة ستنظر أيضا في لضمان أن جميع  األنشطة الالزمة يمكن تمويلھا ضمن الموارد المتاحة. وأضاف أن اللجنة التنفيذي

ادة أرصدة المشروعات،  رائح، فضال عن إع ذ الش ي تنفي أخيرات ف ة والت ال الحالي ة األعم ذ خط أن تنفي ديثات بش تح
ود جدول األعمال المكرسة لتنفيذ البرامج وحسابات الصندوق المتعدد األطراف، وميزانية أمانة الصندوق. وذكر أن بن

ارير المحددة عن المشروعات. وأضاف أن  ة، والتق رامج القطري اشتملت النظر في شكل مبسط لتقديم بيانات تنفيذ الب
دروكلوروفلوروكربون في قطاع  ة الھي يم مشروعات إزال دراستين نظريتين، سيتم النظر فيھما أيضا، واحدة عن تقي

وتكييف الھواء، واألخرى عن مشروعات إيضاحية تجريبية عن التخلص من المواد المستنفدة لألوزون تصنيع التبريد 
المشروعات، وتقرير عن قاعدة التقرير المجّمع إلنجاز وتدميرھا. وذكر أن البنود المتبقية تحت الرصد والتقييم كانت 
 .2016ام بيانات االتفاقات المتعددة السنوات، وبرنامج الرصد والتقييم لع

ن  .7 ل م ت أق ي بلغ ا، الت ر فيھ يتم النظ ي س روعات الت ات المش ت مقترح د  134وكان ي عن ون دوالر أمريك ملي
ة  ين إلدارة إزال ى من خططت ة األول دروكلوروفلوروكربون: المرحل ة الھي ة إلزال تقديمھا، اشتملت على األنشطة التالي

ن ة م ة الثاني ة، والمرحل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني د  الم ة لبل واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال خط
ة  نخفض، وشرائح خطط إدارة إزال دان االستھالك الم ر بل دان من غي واحد من بلدان االستھالك المنخفض وخمسة بل

ـ ا ل ق عليھ ة المواف واد الھيدروكلوروفلوروكربوني اج  32الم ة إنت ة إدارة إزال ن خط ة م ريحة الرابع دا، والش بل
ة الھي طة إزال ن أنش ة م ة الثاني ل المرحل روع لتموي داد مش ات إلع ين، وطلب دروكلوروفلوروكربون للص

ة  الھيدروكلوروفلوروكربون لستة بلدان، وتقارير التحقق من تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
ـ عة م 17لـ ا لتس ل أيض ب التموي نخفض. وطُل تھالك الم دان االس ن بل دا م ات ذات بل احية للتكنولوجي روعات إيض ش

ا  اطق، وإعداد مشروع إيضاحي للتكنولوجي اإلمكانية المنخفضة لالحترار العالمي، ودراستين جدوى بشأن تبريد المن
ات للجرد  ذات اإلمكانية المنخفضة لالحترار العالمي في أحد البلدان، ومذكرة مفھوم لمشروع إيضاحي إقليمي، وطلب

ز المؤسسي  44استقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون في أو إلجراء دراسات  ات لمشروعات التعزي دا، وطلب بل
ـ ك  29لـ دو والبن ديبي واليوني ية ليوئن دة األساس اليف الوح ب، وتك ابع ليوني ال الت ى االمتث اعدة عل امج المس دا، وبرن بل

 .2016الدولي لعام 

ة  .8 ائل المتعلق ي نشأت خالل استعراض المشروعات المرتبطة وستنظر اللجنة التنفيذية في المس بالسياسات الت
وذج  نخفض. وستبحث أيضا نم دان االستھالك الم ارير التحقق لبل بتكاليف التشغيل اإلضافية في قطاع الرغاوي وتق
ا ب ي تمت مراجعتھ ة، الت واد الھيدروكلوروفلوروكربوني د مشاريع االتفاقات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة الم ع

ة  واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ن خطط إدارة إزال ة م ة الثاني ل المرحل ايير لتموي أن المع ررات بش اد المق اعتم
دد األطراف  20وعتبة الصرف بنسبة  اء من إعداد مؤشر الصندوق المتع في المائة، وتقرير عن عمل األمانة لالنتھ

ة أيضا ، واستعراض لإلجراءات الرئي(MCII)المتعلق بالمناخ  ة التنفيذي ام اللجن ان أم ة. وك ة التنفيذي ة اللجن سية لعملي
ي ستستخدم كأساس للنظر في  ية، الت ل وحدتھا الرئيس ة تموي ة وميزاني اليف اإلداري صالحيات الستعراض نظام التك

ة في الشكل 2020 - 2018نظام التكاليف اإلدارية للثالث سنوات  إلعداد . وشجع الرئيس األعضاء على النظر بعناي
رر  ة 74/53الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون، التي تم اقتراحه عمال للمق ه سيعمل بمثاب ، إذ أن

ادة  دان الم ألوزون في بل تنفدة ل واد المس ق 5إرشادات إلعداد الدراسات االستقصائية عن بدائل الم . وأضاف أن الفري
تمر  اج سيس اع اإلنت ي بقط ي المعن اج الفرع اع إنت ة لقط ادئ التوجيھي روع المب أن مش ه بش ي مداوالت ف

ام  ي ع ين ف ي الص دروكلوروفلوروكربون ف اج الھي ن إنت ق م ر التحق ي تقري ر ف دروكلوروفلوروكربون، والنظ الھي
ام 2014 ي لع ر المرحل ام  2015، والتقري ريحة ع ب لش اج  2016والطل ة إنت ة إدارة إزال ن خط م

دروكلوروفلوروكربون للصي اج الھي ة لقطاع إنت ة فني إجراء مراجع ة وطلب للتصريح ب ات األولي ن، فضال عن البيان
 الھيدروكلوروفلوروكربون في المكسيك.
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ة  .9 وم الجمع اريس ي اني  13وأعرب الرئيس عن أسفه العميق على األحداث التي حدثت في ب نوفمبر/تشرين الث
 .ودعا االجتماع إلى لحظة من الصمت 2015

  عمال: المسائل التنظيميةمن جدول األ 2البند 

 إقرار جدول األعمال  )أ (

أقرت اللجنة التنفيذية جدول األعمال التالي لالجتماع على أساس جدول األعمال المؤقت الوارد في الوثيقة  .10
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/1: 

  افتتاح االجتماع. . 1

  الشؤون التنظيمية: . 2

  إقرار جدول األعمال؛ (أ) 

  تنظيم العمل. (ب) 

  أنشطة األمانة. . 3

  حالة المساھمات والمصروفات. . 4

  حالة الموارد والتخطيط: . 5

  تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد؛  (أ)

  ؛2017 - 2015تحديث عن تنفيذ خطط األعمال للفترة   (ب)

  التأخيرات في تقديم الشرائح السنوية.  (ج)

 تنفيذ البرامج: . 6

  الرصد والتقييم  (أ)

  ؛2015المجّمع إلنجاز المشروعات لعام التقرير   )1(

  )؛74/6تقرير عن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات (المقرر   )2(

دراسة نظرية عن تقييم مشروعات إزالة الھيدرو كلورو فلورو كربون في قطاع   )3(
  تصنيع التبريد وتكييف الھواء؛

التخلّص من المواد المستنفدة دراسة نظرية عن تقييم المشروعات التجريبية بشأن   )4(
  لألوزون وتدميرھا؛

  ؛2016مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   )5(

  :2014ديسمبر/كانون األول  31التقرير المرحلي بتاريخ   (ب)

  التقرير المرحلي المجّمع؛  )1(
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  الوكاالت الثنائية؛  )2(

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي)؛  )3(

  األمم المتحدة للبيئة (يونيب)؛ برنامج  )4(

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)؛  )5(

  البنك الدولي.  )6(

  ؛2014تقييم تنفيذ خطط أعمال عام   (ج)

  بيانات البرامج القطرية وآفاق االمتثال؛  (د)

  تقرير عن المشروعات ذات متطلبات إبالغ محددة.  (ھـ)

  :2018-2016خطط األعمال للفترة  . 7

  خطة األعمال المجّمعة للصندوق المتعدد األطراف؛  (أ)

  خطط األعمال للوكاالت الثنائية والمنفذة؛  (ب)

  الوكاالت الثنائية؛  )1(

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي)؛  )2(

  برنامج األمم المتحدة للبيئة (يونيب)؛  )3(

  (يونيدو)؛منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية   )4(

  البنك الدولي.  )5(

  مقترحات المشروعات: . 8

  نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنھا أثناء استعراض المشروعات؛ (أ) 

  التعاون الثنائي؛  (ب)

  :2015التعديالت على برامج العمل لعام   (ج)

  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (يوئنديبي)؛  )1(

  للبيئة (يونيب)؛برنامج األمم المتحدة   )2(

  منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)؛  )3(

  ؛البنك الدولي  )4(

  ؛2016ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام   (د)
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  لليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي؛ 2016تكاليف الوحدة األساسية لعام   (ھـ)

  المشروعات االستثمارية.  (و)

النموذج لمشروعات االتفاقات للمرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو  . 9
  (ج)). 73/33كربونية (المقرر 

الشكل المقرر إلعداد الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون، وعرض  . 10
  (ز)). 74/53البيانات الناتجة (المقرر 

  (ب)). 73/65ندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ (المقرر تقرير عن مؤشر الص . 11

الصالحيات بشأن استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحدته األساسية  . 12
  (د)). 62 /73 (المقرر

  حسابات الصندوق المتعدد األطراف: . 13

  ؛2014الحسابات النھائية لعام   (أ)

  .2014عام تسوية حسابات   (ب)

، وميزانيتھا المقترحة 2017و 2016، 2015ميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليھا لألعوام  . 14
  .2018 لعام

  اإلجراءات الرئيسية لعملية اللجنة التنفيذية. . 15

  تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج. . 16

  مسائل أخرى. .17

  اعتماد التقرير. . 18

 االجتماع.اختتام  . 19

 تنظيم العمل  )ب (

من جدول األعمال (مسائل أخرى) في تاريخ ومكان  17وافقت اللجنة التنفيذية على النظر تحت البند  .11
 .2016اجتماعي اللجنة التنفيذية في عام 

ووافق االجتماع على إعادة عقد الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج بالتكوين التالي: أستراليا (المنسق)،  .12
 ين، والبرازيل، ومصر، وغرينادا، والھند، وإيطاليا، واليابان، والسويد والواليات المتحدة األمريكية.والبحر

  من جدول األعمال: أنشطة األمانة 3البند 

ة  .13 دم الوثيق ك ق د ذل اع. وبع ذا االجتم ي ھ ة ف ة التنفيذي اء اللجن وظفين بأعض ر الم ب كبي رح
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2  ع اع الراب ذ االجتم ة من ه األمان التي قدمت عرضا عاما للعمل الذي اضطلعت ب

 والسبعين.
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يد  .14 ولي الس ن ت وظفين، أعل ة عن مسائل الم ة التنفيذي ة للجن ديم معلومات محدث وبعد أن قام كبير الموظفين بتق
ي أغسطس/آب  رامج ف وظفي إدارة الب ر م ارتيني منصب كبي ان م ديريكو س الوة عل2015في ي . وع ن ف ك أُعل ى ذل

ة  2015يونيه/حزيران  ذه الوظيف ين شاغل ھ ي أصبحت شاغرة عقب تعي رامج الت عن وظيفة كبير موظفي إدارة الب
اعد  ة مس م شغل وظيف را ت ة. وأخي ذه الوظيف دمين لھ ي الوقت الحاضر فحص المتق وظفين، ويجري ف ر الم ا لكبي نائب

 ھذه الوظيفة في وظيفة لمدة عام في المقر الرئيسي لليونيب.تكنولوجيا المعلومات بصفة مؤقتة عقب اختيار شاغل 

ي  .15 ات الت ة والبعث و األمان وبعد أن استرعى اھتمام اللجنة التنفيذية إلى موجز االجتماعات التي حضرھا موظف
ا في ذل آزرات مع المنظمات ذات الصلة بم ز الصالت والت راء وتعزي ك قاموا بھا، أكد أن األمانة قد بذلت جھودا إلث

بكته،  اخ وش ا المن ز تكنولوجي ر، ومرك ة قصيرة العم ات المناخي واء النظيف لخفض الملوث اخ والھ تالف المن ة ائ أمان
 تغير المناخ.بشأن وأمانة صندوق المناخ األخضر، ومرفق البيئة العالمية، واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 

ة  .16 و األمان ي حضرھا موظف االت في وشملت االجتماعات الرئيسية الت ين الوك اع التنسيقي المشترك ب االجتم
ن  د م ذي عق ال ال ى  31مونتري بتمبر/أيلول  2أغسطس/آب إل ي 2015س رين لألطراف ف ابع والعش اع الس ، واالجتم

ة فرصة إلجراء  ، بدولة اإلمارات العربية المتحدة،بروتوكول مونتريال الذي ُعقد في دبي اح لموظفي األمان والذى أت
اعالمناقشات مع  دمت في االجتم ي قُ ، الخامس والسبعين الوكاالت المنفذة بشأن المسائل ذات الصلة بالمشروعات الت

ر الموظفين  وإلجراء مناقشات غير رسمية مع مختلف األطراف بشأن المساھمات المستحقة للصندوق. كما اجتمع كبي
  ألسئلة التي وجھت بشأن عمل الصندوق.ونائب كبير الموظفين مع وفود أعضاء في البرلمان األوروبي للرد على ا

ه ل .17 ري تحديث لطات يج التفويض بالس ة ب ة المتعلق روع الوثيق وظفين إن مش ر الم ال كبي را، ق عكس يوأخي
وارد( اإلجراءات الجديدة في إطار أوموجا م المتحدة) النظام المركزي لتخطيط الم ة يوسوف  ،في األم ى اللجن دم إل ق

 .التوقيع عليهللنظر فيه قبل التنفيذية 

ر  .18 انيھم لكبي دموا تھ اع وق ذا االجتم از لھ وشكر أعضاء اللجنة التنفيذية األمانة على ما قامت به من إعداد ممت
ة  دم عن أنشطة األمان ذي قُ موظفي إدارة البرامج الجديد. وأعرب العديد من األعضاء عن تقديرھم للعرض الشامل ال

ة الم دمت عن طبيع ي ق ات الت ددة األطراف وخاصة المعلوم ة المتع ات البيئي ي االتفاق ع ممثل ت م ي أُجري ناقشات الت
ى أن  ة عل األخرى وائتالف المناخ والھواء النظيف لخفض الملوثات المناخية قصيرة العمر. كما شجع األعضاء األمان

ة التن الغ اللجن ك تواصل إشراك أمانات االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة األخرى وإب ائج تل ة عن نت فيذي
ة في  المداوالت بغرض زيادة التآزر مع تلك الھيئات. والحظ أحد األعضاء بقلق نسبة الحضور المتدنية لممثلي األمان

ددة  ي إيصال عروض متع ة ف ه األمان ذي تبذل د ال در الجھ ه يق ن أن الرغم م ؤولي األوزون، ب بكات مس ات ش اجتماع
ى الوسائط. وشدد على القيمة المضافة لل وجود الشخصي لممثلي األمانة من أجل معالجة المسائل األخرى التي تنشأ عل

  جداول أعمال تلك االجتماعات.

 ورد كبير الموظفين على المسائل التي أثارھا أعضاء اللجنة التنفيذية.  .19

لخفض  وقال إن نائب كبير الموظفين قد اشترك في مناقشات ثنائية مع ممثلي ائتالف المناخ والھواء النظيف .20
ى و ؛الملوثات المناخية قصيرة العمر الستكشاف ُسبل تحسين التآزر وتعزيز التعاون ة عل ة التنفيذي بمجرد موافقة اللجن

داد  تمارة إع ائيةاس ات االستقص راف، ل الدراس دد األط ن الصندوق المتع ة م ألوزون الممول تنفذة ل واد المس دائل الم ب
ادم عن  الئتالف.إلى اسوف يرسلھا كبير الموظفين ف اع الق ى االجتم را إل دم تقري ة سوف تق أن األمان ة ب غ اللجن كما أبل

. كما تحدث عن المناقشات الثنائية التي جرت مع ، وذلك بعد التشاور مع ائتالف المناخمشروع ملديف لتبريد المناطق
  .فة والخبراتمركز تكنولوجيا المناخ وشبكته والتي اھتمت على وجه الخصوص ببناء القدرات وتبادل المعر

ة  .21 دت مناقشات ثنائي ة وعق ى األطراف المعني وفيما يتعلق بالمساھمات المستحقة، قال إن رسائل قد أُرسلت إل
مع تلك األطراف خالل االجتماع السادس والثالثين للفريق العامل المفتوح العضوية في باريس، فرنسا في يوليه/تموز 

ابع والعشرين لألط 2015 ة وخالل االجتماع الس ة التنفيذي دم للجن ي. وسوف يق ال في دب راف في بروتوكول مونتري
ام  الل ع ألة خ ذه المس أن ھ ديثا بش ق ب. 2016تح ا يتعل أخيرات وفيم اء الت د األعض رز أح لة، أب ائل ذات الص المس
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ادة  راف الم ذة ألط االت المنف ن الوك روع م وال المش اق أم لة بإنف رى ذات الص اكل األخ ذه 5والمش د نوقشت ھ ، وق
  لمسائل أيضاً في دبي والتي وضعت البعض في خطر من عدم االمتثال. ا

ة  .22 ائل المتعلق ل، والمس عوبات التموي ة ص د وخاص ا الجدي ام أوموج ن نظ ئة ع ديات الناش ق بالتح ا يتعل وفيم
ر  ال كبي ة، ق بالسفريات وغير ذلك من حاالت عدم اليقين ذات الصلة بحضور ھذا االجتماع بسبب المشكالت التنظيمي

ي م المتحدة في نيروب ق األم ة مع فري ة تعمل بصوروة وثيق ا،الموظفين إن األمان ائل. ومن  ، كيني ذه المس لمعالجة ھ
ل  ائل في أوائ ذه المس ذا 2016المقرر إيفاد بعثة إلى نيروبي لمواصلة مناقشة ھ . وأعرب عن األمل في أن يعمل ھ

  النظام بفعالية بمجرد تسوية المشكالت األولية.

تعلق بحضور األمانة اجتماعات الشبكة، وافق كبير الموظفين على أن التفاعل المباشر مع المشاركين وفيما ي .23
إال أنه أوضح أن التضارب مع األنشطة األخرى جعل من  ،يفوق تلك العروض التي تقدم عن بُعد عن طريق االنترنت

اع لتيسير حضور الصعب حضور ممثلي األمانة بشخصھم. وُعقدت مناقشات مع اليونيب بشأن  ال االجتم جدول أعم
 األمانة في المستقبل.

ى  .24 م نشره عل د ت ال ق د في مونتري االت المنعق ين الوك اع التنسيقي ب ر االجتم ال إن تقري وفي الختام، ق
 الموقع الشبكي لالجتماع.

ت .25 ة  وأحاط ة التنفيذي االلجن التقرير  علم دير ب ع التق ن م ةع ي الوثيق وارد ف ة ال طة األمان  أنش
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/2. 

 حالة المساھمات والمصروفاتمن جدول األعمال:  4البند 

عرض أمين الخزانة التقرير عن حالة المساھمات والمصروفات (الوارد في الوثيقة  .26
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/3 في الصندوق كما يظھر في ). وقدم بعد ذلك تحديثين عن مساھمات البلدان

وبعد ذلك في  2015نوفمبر/ تشرين الثاني  16، األول بتاريخ 2015تشرين األول  أكتوبر/ 15المؤرخ تقريره 
نوفمبر/ تشرين الثاني، قال أمين  16. وفي تحديثه بتاريخ 2015نوفمبر/تشرين الثاني  20االجتماع، اعتبارا من 

دوالر أمريكي  14 520 533ف: مليون دوالر أمريكي من أربعة أطرا 39.8الخزانة إنه تلقى مساھمات إضافية تبلغ 
مليون دوالر أمريكي من حكومة الواليات  23.5دوالراً أمريكياً من حكومة فنلندا، و 842 785من حكومة اليابان، و 
دوالر أمريكي من حكومة كندا يمثل مساھمة طوعية إلى االختالف في التكلفة  1 023 142المتحدة األمريكية، و

مليون  96. ويتألف رصيد الصندوق من 2014في مونتريال بدالً من نيروبي في عام المقدرة الستضافة األمانة 
في المائة منھا في العامين  90في أذونات الصرف، يستحق سداد مليون دوالر أمريكي  14دوالر أمريكي نقداً و

المائة من في  76مليون دوالر أمريكي، وأن نسبة  110. وأضاف أن رصيد الصندوق يبلغ حوالي 2017و 2016
ماليين دوالر أمريكي. وفي  5.4تم دفعھا، وأن المكسب من آلية سعر الصرف الثابت يبلغ  2015التعھدات لعام 

 121نوفمبر/ تشرين الثاني، أفاد أمين الخزانة اللجنة بأن رصيد الصندوق يبلغ حوالي  20تحديثه األخير بتاريخ 
ضافي من طرف مساھم واحد في االعتبار، وتحصيل إذنين صرف مليون دوالر أمريكي بعد أخذ تسجيل اإليداع اإل

 والفائدة غير المسجلة.

ً اجتماعات غير رسمية على ھامش  .27 وذكر أمين الخزانة أنه، باالشتراك مع كبير الموظفين، قد عقد أيضا
ً قد أرسل االجتماع السابع والعشرين لألطراف مع عدة أطراف عليھا مساھمات تستحق السداد وأن إخطاراً تذكي ريا

  إليھا. وقال إنه واألمانة سيواصالن أيضاً تناول مسألة المساھمات المستحقة.

وأعرب عدة أعضاء عن قلقھم إزاء عدد البلدان التي عليھا مبالغ متأخرة في مساھماتھا في الصندوق المتعدد  .28
ن التي عليھا متأخرات على أن تحذو األطراف. وأعربوا عن شكرھم للبلدان التي سددت بالفعل مساھماتھا وحثوا البلدا

  حذوھا في أقرب وقت ممكن.
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وقال ممثل االتحاد الروسي إن بلده، في االجتماع الرابع والسبعين، قد أُدرج في قائمة البلدان التي ستستخدم  .29
ً للنظم الروسية2017 - 2015آلية سعر الصرف الثابت خالل فترة تجديد الموارد  ً أنه وفقا ليس  . واستدرك موضحا

باإلمكان دفع مبالغ بالروبالت الروسية إال في حساب بالروبل أيضاً، ونظراً ألن اليونيب ال يحتفظ بحساب من ھذا 
القبيل، فقد تشاور االتحاد الروسي مع أمين الخزانة وأبلغه بأنه سيدفع مساھمته بالدوالرات األمريكية، مستخدماً 

بل نھاية العام الحالي. وقال أمين الخزانة إنه سيسجل الخسارة أو السعر المحدد في آلية سعر الصرف الثابت، ق
المكسب الذي كان سيتحقق عن طريق اآللية لو أنه قد تم تسديد المدفوعات بالروبل. وطلبت عدة بلدان معلومات 

  ي.إضافية وطلب الرئيس إليھا أن تناقش المسألة بطريقة غير رسمية مع أمين الخزانة وممثل االتحاد الروس

وبعد مشاورات غير رسمية فيما بين أعضاء اللجنة الذين يھمھم األمر، أكد أمين الخزانة أن اعتزام االتحاد  .30
الروسي دفع مساھمته بالدوالر األمريكي لن يكون له أي تأثير مالي على الصندوق المتعدد األطراف ألنھا ستعامل 

  كما لو كان قد تم دفعھا بالروبالت الروسية.

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتو .31

ً بتقرير أمين الخزانة عن حالة المساھمات والمصروفات، والمعلومات المقدمة عن   )أ ( أن تحيط علما
أذونات الصرف، والبلدان التي اختارت استخدام آلية أسعار الصرف الثابتة خالل فترة الثالث 

 ير؛على النحو الوارد في المرفق األول بھذا التقر 2017- 2015سنوات 

أن تحيط علماً كذلك باألساس االستثنائي الذي بموجبه يسدد االتحاد الروسي مساھمته في إطار آلية   )ب (
سعر الصرف الثابت بالدوالر األمريكي بدالً من تسديدھا بعملته الوطنية بسبب قيود مصرفية إدارية 

 معينة؛

بالكامل وفي أسرع أن تحث جميع األطراف على سداد مساھماتھا للصندوق المتعدد األطراف   )ج (
 فرصة ممكنة؛ و

(ب)، عن 74/3أن تطلب إلى األمانة إبالغ االجتماع السادس والسبعين، على سبيل المتابعة للمقرر   )د (
التعقيبات التي وصلت من البلدان التي عليھا مساھمات مستحقة لفترة واحدة مدتھا ثالث سنوات أو 

 أكثر من فترة.

  )75/1(المقرر 

 حالة الموارد والتخطيطمن جدول األعمال:  5البند 

 تقرير عن األرصدة وتوافر الموارد  )أ (

قدمت ھي  ، وفي مناسبتين خالل االجتماع،UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .32
إضافيا قدره وأمين الخزانة تحديثين للمعلومات عن إعادة األرصدة منذ صدور ھذه الوثيقة. وأعاد البنك الدولي مبلغا 

، مما وصل بالمبلغ 2014 عام دوالرا أمريكيا من الوفورات الناتجة عن تكاليف الوحدة األساسية في 341,953
دوالرا أمريكيا، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة (على النحو  625,064اإلجمالي الذي أعادته الوكاالت المنفذة إلى 

ليعكس المبلغ الفعلي الذي أعادته اليونيب). وقالت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4/Rev.1المنقح في الوثيقة 
إن األمانة قد تم إبالغھا بأن عملية النقل المقررة من اليونيب إلى ألمانيا لألموال المتعلقة بالدراسات االستقصائية 

الخاصة بتلك الدراسات لبدائل المواد المستنفدة لألوزون في ناميبيا وزمبابوي، ومن اليونيب إلى اليوئنديبي لألموال 
االستقصائية في نيجيريا، لم تتحقق. كما ابلغت بأن الرصيد المتبقي من المشروعات المستكملة لحكومة إيطاليا لم يعاد 
إلى االجتماع الخامس والسبعين نقدا، إال أنه سوف يعوض من مشروعات ايطاليا الثنائية في المستقبل. وبعد أن اخذت 

ت المحدثة عن المبالغ التي تعيدھا الوكاالت المنفذة ورصيد الصندوق المقدم من أمين الخزانة في االعتبار المعلوما
دوالر  110,924,175، يبلغ المستوى اإلجمالي للموارد المتوافرة 2015نوفمبر/ تشرين الثاني  16اعتبارا من 

موافقة اللجنة التنفيذية على  دوالر أمريكي في حالة 23,075,865أمريكي. وعلى ذلك سيكون ھناك عجز بمقدار 
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وبرنامج عمل كبير  2018جميع المشروعات المقدمة لھا للموافقة في ھذا االجتماع، باستثناء ميزانية األمانة لعام 
من جدول األعمال، مسائل  17. وقدم كبير الموظفين تحديثا آخر في إطار البند 2016مسؤولي الرصد والتقييم لعام 

 .2015نوفمبر/ تشرين الثاني  20اعتبارا من  أخرى، للعجز المحتمل

وأعرب العديد من األعضاء عن األسف لعدم توافر موارد كافية للتمكين من الموافقة على جميع المشروعات  .33
قيد النظر. وتعتبر تلك المشروعات ضرورية لضمان امتثال البلدان اللتزاماتھا بموجب بروتوكول مونتريال، وبذل 

في إعدادھا. ويتعين أن يكون تمويل ھذه المشروعات مسألة يمكن التنبؤ بھا وكافية، وكان نقص  قدر كبير من الجھد
التمويل يعني أن بعض تلك المشروعات قد يتعين إرجائھا. ولتجنب ھذا الوضع، اقترح أحد األعضاء أن تنظر اللجنة 

لتي سوف تنتظر توافر موارد كافية قبل التنفيذية في إنشاء قائمة بالمشروعات الموافق عليھا من حيث المبدأ وا
 تنفيذھا.

وقال ممثل األمانة إن مسألة ما إذا كان ھناك بالفعل موارد غير كافية تعتمد، في جزء منھا على إذا كانت  .34
اللجنة التنفيذية ستوافق على جميع المشروعات قيد النظر، ولن يكون ذلك معروفا إلى حين االنتھاء من االجتماع 

ا قال إن ھذا االجتماع غير عادي من حيث أنه ينظر عددا من المشروعات التي لم تدرج في األصل في الحالي. كم
مليون دوالر أمريكي. وكانت طلبات التمويل  130وأن التمويل اإلجمالي المطلوب يبلغ  2015خطط األعمال لعام 

 مليون دوالر أمريكي. 60دوالر أمريكي و مليون  50في االجتماعات األخيرة للجنة التنفيذية تتراوح عادة ما بين 

وردا على استفسار عن السبب في أن العديد من الدراسات االستقصائية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون  .35
 لم يحول من وكالة منفذة ألخرى، أوضح كبير الموظفين أن البلدان المعنية قد تراجعت عن طلباتھا إلجراء ذلك.

 يذية:اللجنة التنف وقررت .36

 أن تحاط علما بما يلي:  )أ (

دة و )1( ن األرص ر ع وافر التقري ة ت ي الوثيق وارد ف وارد ال الم
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4/Rev.1؛ 

ا )2( ا لالجتم ي يجري إعادتھ وال الت الخامس والسبعين من جانب  عأن المستوى الصافي لألم
دوالرا أمريكيا يتضمن إعادة  625,064الوكاالت المنفذة مقابل المشروعات االمستكملة بلغ 

ة  4,804مبلغ  ة البالغ اليف دعم الوكال ادة تك ا من  89دوالرات أمريكية وإع دوالرا أمريكي
ة  166,513اليوئنديبي و  ة البالغ اليف دعم الوكال دا تك ا زائ دوالرا  18,687دوالرا أمريكي

ب و  ن اليوني ا م م الو 21,864أمريكي اليف دع دا تك ا زائ ة دوالرا أمريكي ة البالغ  256كال
دو و  ن اليوني ا م ة  74,889دوالرا أمريكي ة البالغ م الوكال اليف دع دا تك ا زائ دوالرا أمريكي

دوالرا أمريكيا من تكاليف الوحدة األساسية من البنك   341,953دوالرا أمريكيا و 5,617
 الدولي؛

اع الخام )3( س والسبعين من أن المستوى الصافي من األموال التي يجري إعادتھا نقدا لالجتم
ة  221جانب الوكاالت الثنائية بلغ  دوالر  29دوالر أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغ

 أمريكيا من حكومة أسبانيا وأن أمين الخزانة سوف يتابع ھذه العملية؛

غ  )4( ا يبل ة  97,790إن لدى اليونيب رصيدا متبقي اليف دعم الوكال تثناء تك ا باس دوالرا أمريكي
 مشروعات استكملت خالل عامين سابقين؛عن ستة 

الل  )5( تكملت خ روعات اس ة مش د وأربع روع واح ن مش دة ع ا أرص ة فرنس دى حكوم أن ل
دوالرا أمريكيا، مع استبعاد تكاليف الدعم التي سوف تعوض  378,985العامين السابقين، 

 من خالل المشروعات الثنائية التي يوافق عليھا في المستقبل لحكومة فرنسا؛

دوالرا أمريكيا في  1,794دى حكومة ألمانيا أرصدة مقابل مشروع واحد مستكمل تبلغ أن ل )6(
ي سوف تعوض من المشروعات  ة الت اليف دعم الوكال تبعاد تك ع اس شكل أرصدة حرة م

 ؛الثنائية الموافق عليھا في المستقبل لحكومة ألمانيا
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تكملة أن لدى حكومة إيطاليا )7( غ  أرصدة متبقية من أربعة مشروعات مس دوالرا  74 213تبل
ة  ا من المشروعات الثنائي يتم التعويض عنھ ة، وس اليف دعم الوكال أمريكيا، مع استبعاد تك

 إيطاليا؛الموافق عليھا في المستقبل لحكومة 

 أن تطلب إلى:  )ب (

الوكاالت الثنائية والمنفذة التي لديھا مشروعات استكملت خالل العامين السابقين أن تعيد  )1(
 السادس والسبعين؛ األرصدة لالجتماع

روعات   )2( رورية للمش ر الض ات غي ي االلتزام دد أو تلغ ذة أن تس ة والمنف االت الثنائي الوك
ادة  ة إلع ة التنفيذي ن اللجن ررات" م ى مق تكملة "بمقتض روعات المس تكملة والمش المس

 األرصدة لالجتماع السادس والسبعين؛

المواد المستنفدة لألوزون على المستوى الوطني أن توافق على تحويل دراسة استقصائية لبدائل   (ج)
 20,000) من اليونيب إلى اليوئنديبي بمبلغ MOL/SEV/74/TAS/32لجمھورية مولدوفا (

 دوالر أمريكي؛ 1,800دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

لة لالجتماع دوالر أمريكي من تكاليف دعم الوكا 800أن تحاط علما بأن اليونيب سوف يعيد   ) د(
الخامس والسبعين يمثل الفرق في تكاليف دعم الوكالة بين اليونيب واليوئنديبي لتحويل دراسة 

 استقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون، على النحو الوارد في الفقرة الفرعية (ج) أعاله.

 )75/2(المقرر 

 2017-2015تحديث بشأن تنفيذ خطة أعمال   )ب (

. واسترعى انتباه األعضاء إلى Add.1و  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5لوثيقتينقدم ممثل األمانة ا .37
مليون  45بمبلغ قدره  2015حقيقة أن تقديمات الوكاالت إلى االجتماع الخامس والسبعين تتجاوز خطة أعمال العام 

  .2016دوالر أمريكي، وكان جزء كبير منه قد أدرج في األصل في خطط أعمال عام 

  اللجنة التنفيذية: قررت، وبعد المناقشة .38

 أن تحاط علما بما يلي:  )أ (

الوارد في الوثيقتين  2017–2015التحديث الخاص بتنفيذ خطط األعمال للفترة  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/5 وAdd.1؛ 

لم تقدم لالجتماع  2015دوالر أمريكي في خطة أعمال  28,467,046أن أنشطة بمبلغ  )2(
ذه األنشطة أدرج في خطط أعمال الوكاالت الثنائية الخامس والسبعين، ولكن العديد من ھ

 ؛2016والمنفذة لعام 

فيما يتعلق باإلجـراءات الراميـة الى تحقيق االستخـدام الكامل لميزانيـة فتـرة الثـالث سنـوات   )ب (
 الصادر عن االجتماع السادس والعشرين لألطراف: XXVI/10إعماال للمقرر  2015-2017

ئية والمنفذة على أن تخطط بعناية توقيت وقيمة الشرائح في أن تشجع الوكاالت الثنا )1(
االتفاقات المتعددة السنوات للمرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية لخفض التمويل المحتمل من التقديمات المتأخرة؛
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لشرائح متعددة لنفس التي لديھا طلبات  5أن تحاط علما بأنه قد طلب من بلدان المادة  )2(
االجتماع نتيجة للتأخيرات الكبيرة في التنفيذ، أن تقدم خطط عمل معدلة تأخذ في االعتبار 

 مخصصات الشرائح المستحقة.

 )75/3(المقرر 

 التأخيرات في تقديم الشرائح  )ج (

ك الشرائح  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6قدم ممثل األمانة الوثيقة .39 ة  مشيرا إلى أنه باستثناء تل المتعلق
الجزائر،  نغالديش، ب اوب وب أفريقي طى، وجن ا الوس ة أفريقي ى  ،وجمھوري أخرة إل رائح المت ع الش دم جمي ع أن تق يتوق

 االجتماع السادس والسبعين.

ة  ،وخالل المناقشات التي أعقبت ذلك .40 وال فى الوقت المحدد في حال جرى التأكيد على أنه يتعين صرف األم
 إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون. تحقيق البلدان أھدافھا بشأن

ة  .41 وطمأن كبير الموظفين األعضاء على أن األسباب المتعلقة بتأخير المشروعات كانت تناقش دائما مع الوكال
ة أي  أخرة المعني رائح المت ون للش ع أن يك ه ال يتوق د أن ال، وأك ة االمتث ى حال ل عل أثير المحتم ن الت ة فضال ع المعني

ى ثالعلى االمت تأثيرات سلبية ي ترسل إل ائل الت . وفيما يتعلق باالقتراح الخاص باستخدام صيغة أكثر إيجابية في الرس
ي  حكومات البلدان التي لديھا تأخيرات في تقديم الشرائح نتيجة لتأخيرات تتجاوز سيطرة الحكومة، ذكر أن الصيغة الت

ائل  ،الشرائح في الوقت المناسب تستخدم حاليا تحاول معالجة الصعوبات التي تواجه البلد وتيسير تقديم ذه الرس وأن ھ
ائل  أن صياغة الرس ى أي توصيات تصل بش ة عل ة منفتح ا. واألمان ي تتلقاھ ات الت ن الحكوم ة م ق ردودا إيجابي تحق

  النوعية.

وخالل المناقشات، رد ممثل اليونيدو على سؤال بشأن مشروع في الجزائر، وأشار إلى أن ھذا المشروع قد  .42
القيام ببعثة مقررة في من المتوقع  هصعوبات ذات صلة بوضع النماذج وتوافر المواد البديلة. غير أنتأخر نتيجة ل

  .خط اإلنتاجتحويل من أجل االتفاق على الصالحيات ل 2015منتصف ديسمبر/ كانون األول 

  اللجنة التنفيذية: وقررت .43

 أن تحاط علما بما يلي:  )أ (

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/6في الوثيقة  تقرير التأخيرات في تقديم الشرائح الوارد )1(

مقدمة من الالمعلومات عن التأخيرات في تقديم الشرائح بموجب االتفاقات المتعددة السنوات  )2(
 اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي؛

تتعلق بشرائح خطط إدارة إزالة المواد  79نشاطا من عدد  56أن  )3(
الجتماع الخامس والسبعين إلى االھيدروكلوروفلوروكربونية قد قدم في موعد مناسب 

 وسحبت خمس شرائح بعد مناقشات مع األمانة؛

اك أنه ال يوجد أي تأثير، أو غير محتمل أن يكون ھنأشارت إلى الوكاالت المنفذة المعنية  أن )4(
تأثير على االمتثال نتيجة للتأخر في تقديم شرائح خطط إدارة إزالة المواد 

وأنه ال  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية المقرر تقديمھا خالل االجتماع الثاني من عام 
توجد أي إشارة الى أن أحد من ھذه البلدان في حالة عدم امتثال بتجميد استھالك 

 ؛2013الھيدروكلوروفلوروكربون لعام 
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ديم الشرائح لحكومات  إلىأن تطلب   )ب ( أخر في تق ررات الخاصة بالت األمانة إرسال رسائل بشأن المق
 بھذا التقرير. ثانيالبلدان المدرجة في المرفق ال

  )75/4(المقرر 

  من جدول األعمال: تنفيذ البرامج 6البند 

 الرصد والتقييم  )أ (

 2015التقرير المجمع إلنجاز المشروعات لعام  )1(

  . UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7الوثيقة  كبيرة موظفي الرصد والتقييمعرضت  .44

تقارير الوخالل المناقشة التي أعقبت ذلك، أعرب األعضاء عن تقديرھم للجھود التي بذلت في سبيل إنجاز  .45
المواد  المتأخرة واإللمام بالدروس المستفادة. وفيما يتعلق بالشكل المقترح لتقرير إنجاز مشروعات خطط إدارة إزالة

الھيدروكلوروفلوروكربونية، قال أحد األعضاء، وأيده عضو آخر في ذلك، إن التقرير ينبغي أن يحيط أيضاً 
بالمعلومات عن مصير أي من المعدات التي تم تدميرھا نتيجة للتحول إلى تكنولوجيات بديلة وأي من المواد المستنفدة 

مستوى التمويل الخارجي المقدم، إلى جانب الدروس المستفادة  لألوزون من أي من المعدات التي تم تدميرھا، وعن
ذات الصلة. غير أن عضواً آخر رأى أن المعلومات التفصيلية عن المعدات التي يتم تدميرھا والتخلص منھا غير 
ضرورية. وتناولت كبيرة الموظفين ذلك، موضحة أن تدمير المعدات مدرج في نطاق المشروعات ويتم اإلبالغ عنه 
دائماَ عند إنجاز المشروع المعني، ويعزى جزء من السبب في ذلك إلى أن اللجنة التنفيذية كانت قد وافقت، في 
اجتماعھا الثاني والعشرين، على البنود المراد إدراجھا ومنھا تاريخ تفكيك المعدات أو تدميرھا باعتباره إحدى مراحل 

  الرصد الرئيسية.

ء اإلداري عن كاھل الوكاالت المنفذة، بأن تدرج مسبقاً بعض المعلومات وطُرح كذلك اقتراح، لتخفيف العب .46
في الملف بالفعل عن المشروع. وأكدت كبيرة موظفي الرصد  المطلوبة في التقرير باستخدام المعلومات الموجودة

  والتقييم إمكانية ذلك.

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتوعقب المناقشة،  .47

ً بالتقرير المجّمع إلنجاز المشروعات لعام أن   )أ ( الوارد في الوثيقة  2015تحيط علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7؛  

تحّث الوكاالت الثنائية والمنفذة على أن تقدم إلى االجتماع السادس والسبعين متأخرات تقارير أن   )ب (
النحو الوارد في  إنجاز المشروعات لالتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات اإلفرادية على

، وإذا كانت تقارير UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/7، على التوالي من الوثيقة 7و 3الجدولين 
  األسباب لعدم تقديمھا مع جدول زمني للتقديم؛ أن تعطيإنجاز المشروعات لم تُقّدم بعد، 

المشروعات  تحث الوكاالت المنفذة المتعاونة على استكمال الجزء الخاص بھا في تقارير إنجازأن   )ج (
ً يتقدبللسماح للوكالة المنفذة الرئيسية    للجدول الزمني؛ مھا وفقا

تدعو جميع المشتركين في إعداد وتنفيذ مشروعات االتفاقات المتعددة السنوات والمشروعات أن   )د (
أن يأخذوا في الحسبان الدروس المستفادة من تقارير إنجاز المشروعات عند إعداد إلى اإلفرادية 
  شروعات في المستقبل؛وتنفيذ الم

خطة إدارة إزالة المواد لتوافق على نموذج تقرير إنجاز المشروعات أن   )ھ(
  ؛بھذا التقرير الثالثالھيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الوارد في المرفق 

التجريبي للبحث عن ر التطبيق يتطوتواصل تطلب إلى كبيرة موظفي الرصد والتقييم أن أن   (و)
واستخالصھا بحيث تغطي تقارير إنجاز المشروعات في الدروس المستفادة الخاصة بالمعلومات 
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عن ذلك إلى  التي نظرت فيھا اللجنة التنفيذية وأن ترفع تقريراً جميع تقارير إنجاز المشروعات 
 االجتماع السادس والسبعين.

 )75/5(المقرر 

 )6/74تقرير قاعدة بيانات االتفاقيات المتعددة السنوات (المقرر  )2(

وتتضمن تقرير قاعدة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .48
  بيانات االتفاقات المتعددة السنوات.

قاعدة البيانات في  تدخل تفاصيلوأثير خالل المناقشة عدد من المسائل. فقال أحد الممثلين إنه في حين  .49
والتقييم والوكاالت المنفذة واللجنة التنفيذية بإمكانھم تقديم التوجيه في اختصاص األمانة، فإن كبيرة موظفي الرصد 

ً المعلومات ذات  شكل مبادئ عامة، وتحديداً: ينبغي تجنب االزدواجية في متطلبات اإلبالغ؛ وينبغي أن تدرج مسبقا
تقتضي أي بيانات جديدة تقدمھا الصلة من وثائق المشروعات المتاحة لألمانة تفادياً لزيادة العبء اإلداري؛ وينبغي أن 

  الوكاالت المنفذة الحصول على موافقة البلد المعني.

صيل التمويل المقدم من اوجرت مناقشة بشأن ضرورة إدراج معلومات عن التمويل الكامل للمشروعات وتف .50
صر المالي من الصندوق المتعدد األطراف وغيره من التمويل. وأوضحت كبيرة موظفي الرصد والتقييم أن حذف العن

القسم الخاص بخطط التنفيذ السنوية في قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات من شأنه أن يبّسط العملية، ألن توقيته 
ال يتسق مع توقيت طلبات الشرائح الفعلية، ومن ثم فمن الصعب إكماله. واستدركت قائلة إنه سيجري مزيد من العمل 

ت مفيدة أكثر عن التمويل. وأوضح أحد األعضاء كذلك أن المعلومات المتعلقة بالتكاليف لتقييم إمكانية إدراج بيانا
  الرأسمالية اإلضافية وتكاليف التشغيل اإلضافية تعتبر ضرورية.

وفيما يتعلق بمسألة موافقة الحكومات، أعربت بعض الوفود عن قلقھا إزاء مستوى الموافقة المطلوب،  .51
افقة. وأضاف البعض أن من المھم مراعاة أن وطأة العبء اإلداري في ھذا الصدد وصعوبة الحصول على تلك المو

  من المحتمل أن تقع على عاتق وحدات األوزون الوطنية.

ً مناقشة بشأن اقتراح تعديل قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات إلتاحة الفرصة لجمع  .52 ودارت أيضا
وأعرب البعض عن شواغل بشأن زيادة العب الذي قد يمثله ذلك. البيانات المتوافرة على صعيد المؤسسات. 

وأوضحت كبيرة موظفي الرصد والتقييم أن تبسيط قاعدة البيانات يعني التركيز على بيانات مستوى المؤسسات ألن 
 الحاجة إليھا أشد من غيرھا. وتساءل أحد األعضاء عن أھمية بيانات مستوى المؤسسات ألعمال الصندوق المتعدد
األطراف، مشيراً إلى أن بيانات االمتثال يجري قياسھا على المستوى الوطني. وأشارت إحدى الوكاالت المنفذة إلى 
أنه، رغم جودة فكرة الحصول على معلومات على مستوى المؤسسات، فمن المحتمل أن تتزايد صعوبة تحقيق ذلك 

ة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد مع الزيادة في عدد المؤسسات التي يتعين تناولھا في المرحل
  الھيدروكلوروفلوروكربونية.

وقدمت كبيرة الموظفين خلفية للمناقشة فأوضحت أن قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات أنشئت قبل  .53
ن أن تتوافر إقرار أي من االتفاقات المتعددة السنوات. وذكرت أنه بُذلت محاولة لإللمام بجميع المعلومات المتاحة، دو

الخبرة الالزمة لتحديد أي تلك المعلومات أكثر أھمية. وأضافت أن المناقشات التي جرت مع الوكاالت المنفذة وبلدان 
قد أبرزت أن عبء جمع البيانات ال يعّد مفيداً بصفة خاصة في الرد على طلبات المعلومات المقدمة من فرقة  5المادة 

وفيما يتعلق باشتراط موافقة الحكومات بشأن المعلومات المدرجة في  على سبيل المثال.العمل المعنية بتجديد الموارد، 
وغالبية البيانات مأخوذة من مقترحات المشروعات  ؛قاعدة البيانات، قال إنه تم الطلب لذلك من طرف اللجنة التنفيذية

التي تقدم باسم حكومات المادة الخامسة. وأوضح كبير الموظفين أنه سيجرى مزيد من المناقشات مع الوكاالت المنفذة 
نة بشأن الشكل المحّدث لقاعدة البيانات وأنه ستتاح لھا الفرصة إلدخال تغييرات عليه قبل عرضه مرة ثانية على اللج

  التنفيذية.
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  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتوعقب المناقشة،  .54

ً بتقرير قاعدة بيانات االتفاقات المتعددة السنوات (المقرر   ) أ( ) الوارد في الوثيقة 74/6أن تحيط علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/8؛ 

الثنائية أن تطلب إلى كبيرة موظفي الرصد والتقييم واألمانة العمل على نحو وثيق مع الوكاالت   ) ب(
، وأن تقدم تقريراً إلى اللجنة التنفيذية إلجراء مزيد من النظر في 74/6والمنفذة بشأن تنفيذ المقرر 

 ھذه المسألة في االجتماع السادس والسبعين.

  )75/6(المقرر 

دراسة نظرية عن تقييم مشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع التبريد  )3(
 وتكييف الھواء

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/9قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .55

ائج والتوصيات بصورة  .56 ديم النت وعقب ھذا التقييم، أُبديت بعض التعليقات بشأن ھيكل التقرير والحاجة إلى تق
ة  منفصلة فى الدراسات النظرية والتقييمات النھائية في المستقبل من ناحية، وبشأن النتائج ذات الصلة بالبلدان من ناحي

ة  د القابل ازات التبري واء لغ د وتكييف الھ دات التبري تخدام مع أن اس د بش ايير والقواع نقص المع ق ب ا يتعل أخرى. وفيم
ى أن من  لالشتعال، فإنھا قد تكون مفيدة مثال في توفير فرص لتبادل الخبرات فيما بين البلدان. وشدد أحد األعضاء عل

  نشاطات المرتبطة بوضع المعايير جميع خيارات البدائل ذات الصلة في البلد.المھم تقييم مدى إدراج ال

ين في وتساءل أحد الممثلين عما إذا كان بوسع األمانة أن تضطلع بدور في إشراك  .57 أصحاب المصلحة المعني
ا  ة ركن رح أن تحجز األمان دد األطراف. واقت مخصصا في نتائج المشروعات اإليضاحية الممولة من الصندوق المتع

  موقعھا الشبكي لھذا الغرض.

د  .58 ارة صناعات التبري ادة زي ة إلع رارا بشأن وضع آلي ة ق ة التنفيذي ى ضرورة أن تتخذ اللجن ير أيضا إل وأُش
واء  تدامتھا وتكييف الھ د من اس ى للتأك دد األطراف. وأشير إل ه الصندوق المتع ذي يقدم ل ال أثير التموي يقن من ت والت

  نة خيارات ممكنة لھذه اآللية.إمكانية أن تقدم األما

تخدم  .59 نيع يس اع للتص ر قط واء أكب ف الھ د وتكيي اع التبري بح قط ال أن يص ى احتم ير إل وأُش
اء في قطاع الرغاوي،  5الھيدروكلوروفلوروكربون في بلدان المادة  ى االنتھ بالنظر إلى أن أنشطة اإلزالة قاربت عل

ات التموي ن طلب دا م را متزاي زءا كبي كل ج وف يش واد وس ة الم ط إدارة إزال ن خط ة م ة الثاني ب المرحل ل بموج
م أن الھيدروكلوروفلوروكربونية. وثمة تحديات فيما يتعلق بالتكنولوجيا إن من المھ ذا، ف دائل. ول ، ونطاق ناشئا من الب

ر ائج تقري اء، ستكون توصيات ونت ذه األثن ي ھ ار. وف ي االعتب ذا األمر ف يم ھ ة من التقي ة الثاني الدراسة  تأخذ المرحل
ائج  ظ رئيسي بشأن استخدام نت ر أن أحد األعضاء أعرب عن تحف ار. غي ي االعتب دة ويمكن أن تؤخذ ف ة مفي النظري

  وتوصيات الدراسة النظرية في تنفيذ المشروعات.

ة  .60 ي اختصاصات الدراس وارد ف ة ال اءة الطاق ات بخصوص كف ب لمعلوم ى أن الطل ين إل د الممثل ار أح وأش
ا أن النظرية لم يُعالج  دم أي معلومات. كم م تق م ل ذا المجال ومن ث إال باإلشارة فقط إلى أن ھناك نقصا في التقدم في ھ

ة في قطاع  ق باإلزال ا يتعل األمر ما زال يتطلب المزيد من المعلومات عن الدروس المستفادة والتحديات والفرص فيم
  تصنيع التبريد وتكييف الھواء على تأثير الحوافز.

د المم .61 دم أح ين وق ي األرجنت واء ف د وتكييف الھ ي قطاع تصنيع التبري أن المشروعات ف ين توضيحات بش ثل
واد  ة الم ة إدارة إزال ي خط د أُدرج ف روع ق ر أن المش ين وذك يس اثن ط ول دا فق روعا واح اك مش ى أن ھن يرا إل مش

  الھيدروكلوروفلوروكربونية لألرجنتين بعد أن وضع إطار تنظيمي لھذا الغرض.
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ذا وردا على سؤا .62 د خرجت من ھ ا ق أة المشتركة في المشروع الخاص بأرميني ل بشأن السبب في أن المنش
أة نشاط أسري  ذه المنش د كانت ھ ذلك. فق م تكن ھي السبب الجذري ل ا ل ة التكنولوجي النشاط، جرى توضيح أن تكلف

الل الثمانية عشر شھرا ية خلم تستورد المنشأة مواد ھيدروكلوروفلوروكربونصغير تأثر بالمرض. وفي نفس الوقت، 
  السابقة، وال يتوقع أن تفعل ذلك مطلقا.

ثال  .63 ايير م رتبط بوضع مع ي ت وأشار أحد الممثلين إلى أن بعض االقتراحات الواردة في الدراسة النظرية والت
اد الم نتجات تقع خارج نطاق بروتوكول مونتريال. وكان ھناك بعض االقتراحات المفيدة مثل إنشاء بنية أساسية إلعتم

ي  ة الت ا لألطر القانوني ع وفق ه في الواق إال أن ذلك يقع أيضاً خارج نطاق وحدات األوزون الوطنية والذي يمكن تحقيق
  وضعت وقت التصديق على بروتوكول مونتريال. وينطبق نفس الوضع بالنسبة لكفاءة الطاقة.

ة موضع .64 وارد في الوثيق رة موظفي  وكان معنى تعبير "قادة األسواق" واستخدامه ال تساؤل. وأوضحت كبي
  الرصد والتقييم أن ھذا المصطلح يتعلق بالسوق بحتا وھو وظيفة لعوامل اقتصادية.

ى المشروعات. ففي  .65 وردين عل ذي للم أثير ال وقالت أحدى الممثالت إن من الضروري أن تجسد الدراسة الت
نولوجيا التحويل، ومن ثم خلق وضع خسرت حالة المشروع الخاص ببلدھا، تأخر الموردون لمدة عامين عن توفير تك

ذه المعلومات  فيه المنشآت القائمة بالتحويل األموال. وردت كبيرة موظفي الرصد والتقييم بالقول بإنه بالوسع إدراج ھ
  في ضميمة للتقرير.

ام بزي .66 ان من الضروري القي ا إذا ك يم، تساءل أحد األعضاء عم ة من التقي ة الثاني ارات وفيما يتعلق بالمرحل
ألة  ذه المس ق بھ ا يتعل ة. وفيم ى نحو مكثف في الدراسة النظري ا عل م تغطيتھ ي ت ميدانية للمشروعات في الصين، الت
ارة  ة كانت عب وغيرھا من المسائل المرتبطة بالمرحلة القادمة من التقييم، أوضح رئيس الموظفين أن الدراسة النظري

ذة عن دراسة استقصائية للمؤلفات المتوافرة حتى اآل ن،ة مع تبادالت بين كبير موظفي الرصد والتقييم والوكاالت المنف
  الستكمال وتأكيد المعلومات الواردة في الدراسة.وليست أي توصية من توصيات الدراسة ملزمة.

 اللجنة التنفيذية: قررتوعقب ھذه المناقشات،  .67

دروكلور  )أ ( ة الھي يم مشروعات إزال ة بشأن تقي وفلوروكربون في قطاع أن تالحظ أن الدراسة النظري
، يحرز فيھا UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/9تصنيع التبريد وتكييف الھواء الواردة في الوثيقة 

 التقدم؛

ة   )ب ( ائج وتوصيات الدراس ا، نت ون مالئم ا يك ق، حيثم ى أن تطب ذة ال ة والمنف االت الثنائي دعو الوك أن ت
ة عن دروكلوروفلوروكربون في  النظري ة الھي يم مشروعات إزال د وتكييف تقي قطاع تصنيع التبري

 الھواء لدى تصميم وتنفيذ المشروعات في ھذا القطاع؛

ة   )ج ( االت الثنائي ع الوك اون م ة، بالتع بكي لألمان ع الش ن خالل الموق يح، م ة أن تت ى األمان ب إل أن تطل
فضال عن الدروس الرئيسية المستفادة  نتائج المشروعات اإليضاحية التي نفذت حتى اآلن، والمنفذة،

 ن المشروعات المنجزة ذات الصلة.م

 )75/7(المقرر 

دراسة نظرية عن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية بشأن التخلص من المواد المستنفدة  )4(
 لألوزون وتدميرھا

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10قدمت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .68

ورحب عدد من األعضاء بالمعلومات المقدمة في الدراسة النظرية، وأبدى عضو تعليقا بأن الوثيقة أعطت  .69
معلومات ذات صلة ومھمة عن المشروعات اإلفرادية التي يتم تقييمھا، مما قد يكون مفيدا للبلدان والوكاالت المنفذة 
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ي المستقبل، ولكنھا تفتقر إلى التحليل الشامل. غير أن عند معالجة التخلص من المواد المستنفدة لألوزون وتدميرھا ف
عدة أعضاء قالت إن تقييم المشروعات اإليضاحية التجريبية كان من السابق ألوانه، نظرا ألن عددا من المشروعات 

ييم كامل لم تكن قرب اإلنجاز وتم توليد بيانات غير كافية للسماح باستنتاج الدروس المستفادة أو للتمكين من إجراء تق
للعوامل المساھمة في إنجاح التخلص من المواد المستنفدة لألوزون غير المرغوب فيھا وإدارتھا. وقال أحد األعضاء 
إن البعثات الميدانية المقترحة ينبغي تحديد موعدھا لتتم بعد إنجاز المشروعات، مما يسمح بوقت للنظر في 

يرة موظفي الرصد والتقييم أن عملية جمع البيانات لم تحقق المشروعات خالل دورة حياتھا بالكامل. وأكدت كب
المعلومات المأمول فيھا، بالرغم من أنه تم الحصول على معلومات إضافية من خالل استبيان للمتابعة. ولذلك، فھي 

د وصلت توافق على المقترح بأن توقيت المرحلة القادمة من التقييم ينبغي أن يتم إجراؤه عندما تكون المشروعات ق
  إلى مرحلة يمكن توليد معلومات كافية لغرض التحليل الدقيق.

وقال عدة أعضاء إنه ينبغي مواصلة النظر في الصالحيات لھذا التقييم من أجل ضمان معالجة جميع المسائل  .70
ف تم المحددة. وقال أحد األعضاء إن الصالحيات ينبغي أن تكون واضحة إزاء مسائل مثل اختيار التكنولوجيا، وكي

تحديد التكنولوجيا وتنفيذھا، والحواجز التي واجھتھا، وكيف تم إزالة ھذه الحواجز من أجل توليد معلومات عن فاعلية 
التكنولوجيا المختارة وجدوى تطبيقھا في المستقبل. وقال أحد األعضاء إنه ينبغي توخي العناية لضمان أوجه التآزر 

بيئة العالمية، الذي أعطى األفضلية لمرافق التدمير المنخفض الحرارة بدال مع وكاالت التمويل األخرى، مثل مرفق ال
  من المحارق عالية الحرارة.

وفيما يتعلق بمسألة الدراسات النظرية عامة، قال بعض األعضاء إنه ينبغي األخذ في االعتبار أنھا كانت  .71
. وينبغي لذلك النظر إليھا كإرشادات فقط، تقارير مستقلة لم تتسق بالضرورة مع مصطلحات وآراء اللجنة التنفيذية

وينبغي اتباع موقف حذر تجاه إعادة صياغتھا مما قد يفقد قيمتھا المستقلة؛ ويمكن بالطبع تقديم طلبات لمراجعتھا في 
  الحاالت التي لم تكن فيھا معلومات صحيحة أو كانت غير متسقة مع الصالحيات.

ن المواد المستنفدة لألوزون من غانا إلى بولندا، قال ممثل وردا على طلب لتوضيح نفايات الصادرات م .72
، منحت السلطات البولندية موافقة على معالجة نفايات المواد المستنفدة 2015اليوئنديبي إنه في يونيو/ حزيران 

فايات المواد لألوزون المذكورة آنفا في بولندا. وأشار أحد األعضاء إلى أن المكسيك لديھا إطار قانوني يقيّد تصدير ن
  المستنفدة لألوزون.

ووافقت اللجنة على أن أفضل طريقة للمضي قدما تتمثل في اتباع التقييم بعد إنجاز عدد كاف من  .73
المشروعات لتوليد معلومات كافية لغرض استخالص الدروس المستفادة، والطلب إلى كبيرة موظفي الرصد والتقييم 

اھا أعضاء اللجنة خالل االجتماع الحالي، بما في ذلك تلك التعليقات المتعلقة أن تأخذ في الحسبان التعليقات التي أبد
  بمسائل مثل أوجه التآزر مع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى.

  اللجنة التنفيذية: وقررت .74

بشأن التخلص من  اإليضاحية التجريبيةحيط علما بالدراسة النظرية عن تقييم المشروعات تأن   )أ (
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/10الواردة في الوثيقة ، المستنفدة لألوزون وتدميرھا المواد

والتوصيات  النتائج، عند االقتضاء، إلى أن تأخذ في الحسبان الثنائية والمنفذة الوكاالتدعو أن ت  )ب (
المواد  للتخلص منة التجريبي اإليضاحيةالواردة في الدراسة النظرية عن تقييم المشروعات 

 ؛وتدميرھا ة لألوزونالمستنفد

أن تطلب إلى كبيرة موظفي الرصد والتقييم، عند إدراج الدراسة الميدانية عن التخلص من المواد   )ج (
المستنفدة لألوزون في مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم في المستقبل، أن تعيد تقييم 

اعاة التعليقات التي المشروعات المدرجة، لتقديم تحديث عن حالة تنفيذ أو إنجاز المشروعات ومر
 أبدت عنھا اللجنة التنفيذية بشأن الدراسة النظرية والصالحيات.

  )75/8(المقرر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
 
 

17 

 2016مشروع برنامج عمل الرصد والتقييم لعام  )5(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11عرضت كبيرة موظفي الرصد والتقييم الوثيقة  .75

اد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع وفيما يتعلق بمسألة التقييم النھائي لمشروعات إزالة المو .76
بلدان، قال عدد من األعضاء إن التقييمات  10أجھزة التبريد وتكييف الھواء من خالل االضطالع بالعمل الميداني في 

ينبغي أن تجرى على المشروعات قرب اكتمالھا أو بعد أن تكتمل بالفعل. ويمكن أن تختار عينة ممثلة من تلك 
إلجراء التحويالت إلى التكنولوجيات البديلة من شأنھا أن تتولّد عنھا نتائج كافية للتمكين من تقييم العوامل المشروعات 

التي تسھم في نجاح التنفيذ ولألنشطة لضمان استمرارية المشروعات. ويمكن أن يحدث ھذا التقييم في أواخر عام 
ھا وتحديدھا في االختصاصات درجة تقبُّل السوق المحلية . وأضيف أن من العوامل الرئيسية التي يتعين مراعات2016

للتكنولوجيات البديلة، بما في ذلك التحديات التي يتعين التغلب عليھا في تحقيق اختراق السوق، وقابلية التكنولوجيا 
لبلدان المختارة للتكرار في سياقات قطرية أخرى. وعالوة على ذلك، من الضروري كفالة أال تكون المشروعات من ا

التي مّرت بحاالت تأخير في التنفيذ قد تأخرت لدرجة العجز عن توفير بيانات كافية لتقييم العوامل الكامنة وراء ھذه 
التأخيرات. وأخيراً، فيما يتعلق بالميزانية، تساءل عضو عن السبب الذي يجعل من الضروري لكبيرة موظفي الرصد 

ً المختارة ألغراض التقييم. وسأل عضو آخر  10شاريين إلى البلدان الـوالتقييم أن تسافر مع أحد الخبراء االست جميعا
  عما إذا كان من الممكن إجراء بعض المقابالت عن بعد، بالھاتف مثالً أو بوسيلة إلكترونية أخرى.

ل ومع اتفاق عضو آخر على أن توقيت التقييم ينبغي أن يكفل جمع ما يكفي من المعلومات لتكون لھا قيمة، قا .77
إن نتائج التقييم يمكن أن تتيح التوجيه إلعداد المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

  ومن ثم ال ينبغي أن يتأخر إجراؤه دون داٍع.

وقال أحد األعضاء إنه يلزم إعادة النظر في االختصاصات لضمان أن تغطي جوانب ھامة من قبيل كفاءة  .78
استخدام الطاقة، والحوافز، والتمويل المشارك، وحقوق الملكية الفكرية. ووافقت عضوة أخرى على أن المرحلة الثانية 

ة النظرية. وأضافت أن الدراسة الميدانية ينبغي أيضاً أن التثبّت من نتائج الدراسمن التقييم ينبغي أن تنظم بحيث تتيح 
تقيّم المعايير التي تم وضعھا أو دعمھا باستخدام تمويل من الصندوق المتعدد األطراف. واقترحت باإلضافة إلى ذلك 

  أن يُنظر في الحاجة إلى إدراج استدامة مشاريع التحويل في التقييم.

م على أن توقيت التقييم من شأنه أن يتيح استخالص الدروس من ووافقت كبيرة موظفي الرصد والتقيي .79
ً إنه سيُضطلع باستعراض دقيق لكل مشروع قبل القيام بدراسة ميدانية، ولكنھا  المشروعات الناضجة. وقالت أيضا
رأت أن وسائل جمع المعلومات عن بعد ال توفر الرؤى التي تتحقق من خالل المالحظة المباشرة على مستوى 

 ؤسسات.الم

في ‘‘ نفقات متنوعة’’وفيما يتعلق باستفسارات أخرى متنوعة، قالت كبيرة موظفي الرصد والتقييم إن البند  .80
الميزانية يشمل الطوارئ غير المخطط لھا أو غير المتوقعة كالسفر الداخلي في زيارة ميدانية أو توفير األجھزة 

إلى مكونات مختلفة، ‘‘ التقرير التجميعي’’و‘‘ كتابة التقارير’’ الحاسوبية أو غيرھا، وأوضحت أنه بينما يشير البندان
  يمكن إدماجھما في فئة واحدة في الميزانية.

واتفقت اللجنة التنفيذية على تشكيل فريق غير رسمي للعمل مع كبيرة موظفي الرصد والتقييم على إجراء  .81
حق، قدم منسق الفريق تقريراً للجنة عن نتائج مزيد من النظر في المسائل التي أثيرت خالل المناقشة. وفي وقت ال

  مداوالته.

  اللجنة التنفيذية ما يلي: قررتو .82

ً بمشروع برنامج عمل الرصد والتقييم للعام   ) أ( ، الوارد في الوثيقة 2016أن تحيط علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11/Rev.2؛ 
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أن توافق على اختصاصات المرحلة الثانية من تقييم مشروعات إزالة المواد   ) ب(
الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء، الواردة في المرفق 

 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/11/Rev.2األول بالوثيقة 

 177 226حددت ميزانيته بمبلغ ، الذي 2016أن توافق على برنامج عمل الرصد والتقييم لعام   ) ج(
 دوالراً أمريكياً، على النحو التالي:

  المبلغ (بالدوالر األمريكي) الوصف

   التقييم النھائي إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع أجھزة التبريد وتكييف الھواء
   )1زيارات 8زيارات ميدانية (

   أسابيع 6أيام/ 7: 2الموظفون
 36 000 )دوالر أمريكي 6 000* 6( السفر  
  19 656  )دوالراً أمريكياً/اليوم 351* 6( البدل اليومي  
    االستشاريونالخبراء 
  35 000 )دوالر أمريكي/اليوم 500أسابيع/ 10أيام/ 7( األتعاب  
 ) 24 000 دوال أمريكي) 3 000*  8السفر  

  24 570 أمريكياً/اليوم)دوالراً 351*  70البدل اليومي (
  28 000 دوالر أمريكي/اليوم) 500أيام*   7بلدان*    8كتابة التقارير ( 

  6 000 دوالر أمريكي/اليوم) 500يوماً*    12التقرير التجميعي (
  173 226 المجموع الفرعي

  4 000 نفقات متنوعة
  177 226 2016المجموع الكلي لعام 

 يوماً). 14سبعة أيام لكل بلد فيما عدا الصين وإندونيسيا (  1
  اف.يمكن ترشيد عدد بعثات الموظفين إذا أمكن إيجاد استشاري يتمتع بكل من الخبرة التقنية المطلوبة والفھم العميق للصندوق المتعدد األطر  2

  )75/9(المقرر 

 2014ديسمبر/ كانون األول  31التقرير المرحلي حتى   )ب (

 التقريرالمرحلي المجمع )1(

. وأوضح أيضاً أن اليونيب واليونيدو قد UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12عرض ممثل األمانة الوثيقة  .83
، ألن ھذا البلد يواجه مشاكل 2016اشتركا في طلب تمديد لخطة اإلزالة الوطنية للعراق، حتى ديسمبر/كانون األول 

  .في التنفيذ بسبب الصعوبات السياسية والمؤسسية

الكيانات المنفذة بتسجيل المبالغ المنصرفة بموجب الشريحة التي تتعلق بھا  مطالبةوقال عدة أعضاء إن  .84
األنشطة الموافق عليھا يمكن أن يوجد صعوبات بالنسبة لتلك الكيانات ومن ثم يتطلب منھا أن تلتمس موافقة من اللجنة 

المھم عدم الخلط بين مواعيد إنجاز المشروعات وبين  منأضافوا أن التنفيذية على كل تأجيل لموعد اإلنجاز. و
بھا وأن  ةقترنمخرين أشاروا إلى أن لكل شريحة أنشطة مقررة آالمواعيد المقررة إلنجاز الشرائح. غير أن أعضاء 

  التحقق من التقدم المحرز في تلك األنشطة ھو الذي يتيح الموافقة على شرائح التمويل الالحقة.

تتعلق بالكفاءة، تقوم بتجميع شرائح التمويل.  سبابالوكاالت المنفذة إن بعض الوكاالت، ألوقال ممثلو  .85
ال يمكن أنه و ،التوصية لم تأخذ بعين االعتبار ھذا الجانب الدينامي من االتفاقات المتعددة السنواتأضافوا أن و

  االمتثال لمتطلبات اإلبالغ المقترحة للشرائح. 

الصرف وبين األنشطة في الشريحة المعنية بسبب من الضروري الربط بين وأوضح ممثل األمانة أن  .86
في المائة من الشريحة قبل أن يمكن الموافقة على الشرائح التالية. وأشار  20اشتراط تحقيق نسبة الصرف البالغة 
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 ً ى العدد الكبير من عل سلطت الضوءلى أن مواعيد اإلنجاز المقررة حددتھا الوكاالت المنفذة وأن األمانة قد إأيضا
  الشرائح التي تم تغيير مواعيد اإلنجاز المقررة لھا.

وطلب الرئيس إلى األعضاء المھتمين باألمر وممثلي الوكاالت المنفذة أن يجتمعوا لمناقشة ھذه المسألة. وقال  .87
القضايا المتعلقة  فيھا ت إلى اقتراح أن تعد األمانة ورقة تدرسخلصإن تلك المشاورات  منسق الفريق غير الرسمي

بالمبالغ المنصرفة لألنشطة المرتبطة بشرائح االتفاقات المتعددة السنوات، ومواعيد اإلنجاز المقررة للشرائح، وآخر 
  بيانات االتفاقات المتعددة السنوات. جدولالسنوي والتقارير المالية في  المرحلي التقرير الواردة فيبيانات المنصرف 

  ية:اللجنة التنفيذ وقررت .88

  :أن تحيط علماً بما يلي  )أ (

ديسمبر/ كانون األول  31للصندوق المتعدد األطراف حتى  جّمعالتقرير المرحلي الم )1(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/12الوارد في الوثيقة  2014

تقارير عن أنشطة الالجھود التي بذلتھا الوكاالت الثنائية والمنفذة في إعداد بمع التقدير،  )2(
 ؛2014عام 

 13الت الثنائية والمنفذة ستقدم تقارير إلى االجتماع السادس والسبعين عن أن الوكاب )3(
 ً ً  69في التنفيذ و  اتريتأختعاني من  مشروعا  بتقديم تقارير حالة إضافية ىوصي مشروعا
  ؛بھذا التقرير، على التوالي، الرابع والخامس المرفقين، على النحو الوارد في بشأنھا

  المحددة لما يلي:د مواعيد اإلنجاز مدّ تأن   )ب (

اليونيب واليونيدو، المشترك بين تنفيذ ال قيد واليمن، لإلزالة في العراق تانالوطني تانالخط )1(
ن يواجھان مشاكل في التنفيذ بسبب يالبلدھذين ، ألن 2016حتى ديسمبر/ كانون األول 

  الصعوبات السياسية والمؤسسية؛

 ، قيد(TRI/FUM/65/TAS/28) مشروع إزالة بروميد الميثيل في ترينيداد وتوباغو )2(
  ؛2016حتى مارس/ آذار  ،تنفيذ اليونيب

أن تطلب إلى األمانة إعداد ورقة لتقديمھا إلى االجتماع السادس والسبعين إلعالم اللجنة التنفيذية   )ج (
بالمسائل المتعلقة بتسجيل المبالغ المنصرفة لألنشطة المقترنة بشرائح االتفاقات المتعددة السنوات 

 اإلنجاز المقررة للشرائح؛ومواعيد 

إنجاز أنشطة في  5المادة  العاملة بموجبمساعدة البلدان على الوكاالت الثنائية والمنفذة  أن تشجع  )د (
إعداد المشروعات لخطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في أقرب وقت ممكن، 

  مواعيد اإلنجاز الحالية.ذلك ال يتجاوز  وبحيث

 )75/10(المقرر 

 الوكاالت الثنائية )2(

ة  .89 ل األمان دم ممث ة ق التين UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13الوثيق ة عن الوك دو، بالنياب ت اليوني . وطلب
د  تمديد موعد استكمال المشروع لمدة ستة أشھر الثنائيتين، ل المعجل لتبري للمشروع اإليضاحي االستراتيجي للتحوي

ا  ة لكل من فرنس دان أفريقي ون في خمس بل د الكرب ع كلوري ) AFR/REF/48/DEM/36(المباني المعتمد على راب
  .(AFR/REF/48/DEM/35)ولليابان 
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 اللجنة التنفيذية:وقررت  .90

 أن تحاط علما بما يلي:  )أ (

مع التقدير التقارير المرحلية المقدمة من حكومات استراليا والجمھورية التشيكية وفرنسا  )1(
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/13وألمانيا وإيطاليا واليابان وإسبانيا الواردة في الوثيقة 

أن الوكاالت الثنائية سوف تبلغ االجتماع السادس والسبعين عن ثالثة مشروعات تعاني من  )2(
مشروعات يوصي بتقديم تقارير حالة إضافية عنھا، على النحو  10التنفيذ وعن تأخيرات في 

 الوارد في المرفقين الرابع والخامس، على التوالي، بھذا التقرير؛

 أن تطلب:   )ب (

  من حكومتي إسرائيل والبرتغال تقديم تقاريرھما المرحلية لالجتماع السادس والسبعين؛ )1(

الجتماع السادس والسبعين تحديثا عن حالة المشروع من حكومتي فرنسا واليابان أن تقدما ل )2(
اإليضاحي االستراتيجي للتحول المعجل لتبريد المباني المعتمد على رابع كلوريد الكربون 

 (AFR/REF/48/DEM/35)و (AFR/REF/48/DEM/36)في خمس بلدان أفريقية 
اعيد االستكمال على التوالي، بالنظر إلى أن اللجنة التنفيذية قد وافقت على تمديد مو

 .2016لمدة ستة أشھر حتى يونيه/ حزيران  2015المطلوبة في ديسمبر/ كانون األول 

 )75/11(المقرر 

 اليوئنديبي )3(

. وردا على سؤال حول زيادة في نسبة UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/14وثيقة ال اليوئنديبيقدم ممثل  .91
شرائح الموافقة على أن السبب لم يكن ارتفاع التكاليف وإنما انخفاض الدخل، مع  اليوئنديبيالتكاليف اإلدارية، أوضح 

ل أي دخل يتسجعدم و خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةفي نھاية المرحلة األولى من  صغيرة جداً 
 ونية.خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكرببعد من الشرائح للمرحلة الثانية من 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .92

 أن تحاط علما بما يلي:  )أ (

الوارد في الوثيقة  2014ديسمبر/ كانون أول  31التقرير المرحلي لليوئنديبي حتى  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/14و ؛ 

أن اليوئنديبي سوف يبلغ االجتماع السادس والسبعين عن مشروعين تعاني من تأخيرات  )2(
على النحو  عنھا، وعات يوصي بأن تقدم تقارير حالة إضافيةفي التنفيذ، وعن ثالثة مشر

  بھذا التقرير. ،على التوالي والخامس، الرابع المرفقينالوارد في 

 )75/12(المقرر 

 اليونيب )4(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/15وثيقة ال اليونيبقدم ممثل  .93

 اللجنة التنفيذية: وقررت .94



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
 
 

21 

 أن تحاط علما بما يلي:  )أ (

الوارد في الوثيقة  2014ديسمبر/ كانون أول  31التقرير المرحلي لليونيب حتى  )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/15؛ 

أن اليونيب سوف يبلغ االجتماع السادس والسبعين عن مشروعين بتأخيرات في التنفيذ  )2(
مشروعا يوصي بتقديم تقارير حالة إضافية عنھا، على النحو المبين في المرفقين  27وعن 

 رابع والخامس، على التوالي بھذا التقرير؛ال

 أن تطلب إلى اليونيب:  )ب (

تقديم تقارير مرحلية ومالية عن االتفاق متعدد السنوات بشأن بروميد الميثيل في شيلي  )1(
 وإعادة أرصدة األموال لالجتماع السادس والسبعين؛

 أن يقدم تقريرا نھائيا لالجتماع السادس والسبعين عن: )2(

المستنفدة لألوزون المصادرة في نيبال تدمير المواد   (أ)
)NEP/DES/59/TAS/27 مع تفاصيل عن الخبرات الكاملة في حالة بيع (

 القروض؛ و

المشروع اإليضاحي عن االستراتيجية اإلقليمية إلدارة نفايات المواد المستنفدة   (ب)
لألوزون والتخلص منھا في إقليم أوروبا وآسيا الوسطى 

)EUR/DES/69/DEM/13.(  

 )75/13(المقرر 

 اليونيدو )5(

وأفاد، فيما يتعلق بخطة إزالة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/16وثيقة ال اليونيدوقدم ممثل  .95
الكلوروفلوروكربون في األرجنتين والمشروع اإليضاحي عن استبدال تبريد المباني المركزي العامل 

أنه  1ابقة، ورومانيا، وصربيا والجبل األسود،بالكلوروفلوروكربون في كرواتيا، وجمھورية مقدونيا اليوغسالفية الس
وأنه ستتم إعادة أي أرصدة أموال  قانونيا ملزمة عقود بموجب الوثيقة في إليھا المشار تم االلتزام بأرصدة األموال

ً عن حالة مشروع إزالة الھالونات في جمھورية  وقدم. للمشروعات إلى الصندوق المالي االنتھاء بعد متبقية تحديثا
 ھناك ستكون المشروع عقد) وأفاد أنه بمجرد أن يتم التوقيع على IRA/HAL/63/TAS/198اإلسالمية (إيران 
  .المشتراة اآلالت تركيب الستكمال أخرى أشھر لستة حاجة

 اللجنة التنفيذية: وقررت .96

 أن تحاط علما بما يلي:  (أ)

الوارد في الوثيقة  2014ديسمبر/ كانون أول  31التقرير المرحلي لليونيدو حتى  (1)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/16؛ 

                                                      
  .2006تمت الموافقة على عنوان ھذا المشروع قبل أن يصبح البلد دولتين مستقلتين في عام   1
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أن اليونيدو سوف تبلغ االجتماع السادس والسبعين عن خمسة مشروعات بتأخيرات في  (2)
 مشروعا يوصي بتقديم تقارير حالة إضافية عنھا، على النحو المبين في 25التنفيذ، وعن 

 المرفقين الرابع والخامس، على التوالي بھذا التقرير؛

أن تلغي المساعدات التقنية للقضاء على االستخدامات الخاضعة للرقابة من بروميد الميثيل في   (ب)
إذا لم تنفذ أنشطة التدريب والتوعية  ،)MOZ/FUM/60/TAS/20تطھير التربة في موزامبيق (

، وأن تطلب إلى اليونيدو إعادة األرصدة الى االجتماع السادس 2015ديسمبر/ كانون األول  31قبل 
  والسبعين؛

أن تغير مواعيد إنجاز مشروعات التخلص من المواد المستنفدة لألوزون في الجزائر   (ج)
)ALG/DES/72/DEM/79 (؛ والصين 2017) الى يونيه/ حزيرانCPR/DES/67/DEM/520 (

؛ 2017) الى مارس/ آذار LEB/DES/73/DEM/83؛ ولبنان (2017الى يونيه/ حزيران 
؛ ونيجيريا 2016) الى أبريل/ نيسان MEX/DES/63/DEM/154والمكسيك (

)NIR/DES/67/DEM/133 وتركيا (2017) الى مارس/ آذار ،TUR/DES/66/DEM/99 (
إلى ديسمبر/ كانون األول  (EUR/DES/69/DEM/14)أوروبا ؛ و2016الى يوليه/ تموز 

 ؛2015

أن تمدد موعد إنجاز مشروع إزالة الھالونات في جمھورية إيران اإلسالمية   (د)
)IRA/HAL/63/TAS/198 وأن تطلب إلى اليونيدو توفير تحديث 2016) حتى يونيه/ حزيران ،

  عن حالة المشروع في االجتماع السادس والستين؛ و

أن تواصل الطلب من اليونيدو توفير تقرير نھائي إلى االجتماع السادس والسبعين عن المشروع   )ھ(
اإليضاحي عن االستراتيجية اإلقليمية إلدارة نفايات المواد المستنفدة لألوزون والتخلص منھا في 

  ).EUR/DES/69/DEM/13إقليم أوروبا وآسيا الوسطى (

  )75/14(المقرر 

 البنك الدولي )6(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/17وثيقة ال لبنك الدولياقدم ممثل  .97

 اللجنة التنفيذية: وقررت .98

 أن تحاط علما بما يلي:  (أ)

الوارد في الوثيقة  2014ديسمبر/ كانون األول  31التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى  (1)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/17؛ 

ادس والسبعين عن المشروع الذي يعاني من أن البنك الدولي سوف يبلغ االجتماع الس (2)
، وعن أربعة 2013تأخير في التنفيذ، والذي كان قد صنف بھذه الحالة أيضا في 

مشروعات يوصي بتقديم تقارير حالة إضافية عنھا، على النحو الوارد في المرفقين الرابع 
  والخامس، على التوالي بھذا التقرير؛

 فيما يتعلق بتحديد مواعيد مقررة لالستكمال.تقرير البنك الدولي عن نھجه  (3)
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  أن تطلب:  (ب)

أن يعيد البنك الدولي أرصدة من المكونات الملغاة والمغلقة والمستكملة من المشروع  )1(
) الى االجتماع السادس GLO/REF/47/DEM/268العالمي الستبدال تبريد المباني (

 والسبعين؛

اين في البيانات بين التقرير المرحلي للبنك أن يواصل البنك الدولي واألمانة تسوية التب )2(
 الدولي وحصر المشروعات الموافق عليھا وإبالغ االجتماع السادس والسبعين بتسويتھا.

 )75/15(المقرر 

  2014تقييم تنفيذ خطط األعمال لعام   )ج (

 نتائج عن تقرير أنه تم تقديم ، التي تشير إلىUNEP/OzL.Pro/ExCom/75/18وثيقة ال األمانةقدم ممثل  .99
 النقطة لتوضيح طلب على ورداً . وضع الصيغة النھائية للوثيقة بعد واليونيدو البحرين حكومة بين المناقشات
ً التي حققھا اليونيب المنخفضة  حيث من النتائج أفاد أنه ينبغي النظر إلى ،2014 لعام لألداء المرجح التقييم في نسبيا
. األداء السيء على مؤشر على أنھا المنخفضة اعتبار النقطة بالضرورة ينبغي وبالتالي ال وضعھا، تم التي األھداف
 عدد على تنطوي التي المشروعات، من محفظة أكبر لديھا أن اليونيب الى مشيراً  اليونيب على ذلك، ممثل ووافق
 من عدداً  واجھت قد الوكالة وكانت. األكبر البلدان من قليل وعدد المنخفض االستھالك حجم ذات البلدان من كبير

 األوزون وموظفي الوطنية، األوضاع في التغيرات ذلك في بما ،2014 عام في المشروعات في تسليم التحديات
 الشرائح تخطيط على وقد أثّر ذلك. أخرى مناطق في الصراع بعد ما وحاالت البلدان بعض في التحتية والبنية

  .المجال ھذا في األنشطة تنفيذ غير أنه ال يعكس وتقديمھا،

 اللجنة التنفيذية: وقررت .100

 أن تحاط علما بما يلي:  (أ)

ورد في على النحو ال، 2014خطط أعمالھا عام  إلىتقييم أداء الوكاالت المنفذة بالمقارنة  (1)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/18 الوثيقة

ً ألدائھا أن  (2) على  70، تجاوز نقطة 2014عام لجميع الوكاالت المنفذة قد أعطت تقييماً كميّا
  ؛100ـمن أصل ُسلّم الـاألقل 

ام في ععّما كان عليه  2014عام في تحّسن أشار إلى أن األداء لم يأن تحليل االتجاه  (3)
التي مستنفدة لألوزون المواد الأن األداء بالنسبة للمؤشرات مثل " مع مالحظة، 2013
اثات صافية بسبب التأخيرات"، "، و"مواد مستنفدة لألوزون ُمزالة"، و"انبعستُزال

ً بواسطة استھداف دقيق  و"أموال مصروفة لمشروعات غير استثمارية" قد يحرز تحسنا
 ؛في المستقبل

والسبعين عن نقاشھا المنفتح والبنّاء  السادسالوكاالت المنفذة التالية أن تبلغ االجتماع  إلىأن تطلب   (ب)
  :على النحو التالي ،الخاصة بكل منھا مع وحدة األوزون الوطنية

األداء النوعي من بليز فيما يتعلق بتسليم الخدمات في الوقت لتقديرات  ،من يوئنديبي (1)
 ؛المحدد

فيما يتعلق  جمھورية أفريقيا الوسطىلتقديرات تقييم األداء النوعي من  ،من يونيب (2)
حة، والتدريب التدريب، وشراء المعدات، والوفاء بتوقعات أصحاب المصلأموال  باستخدام
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والمشورة التقنية، ونوعية مشروعات التدريب وتصميمھا؛ ومن بنما، فيما يتعلق بإشراك 
وحدة األوزون الوطنية في إعداد المشروع وتنفيذه، والوفاء بتوقعات أصحاب المصلحة، 

  ؛والمشورة بشأن الصعوبات التقنية

فيما يتعلق بالتسليم في الوقت المحدد  مصرلتقديرات تقييم األداء النوعي من  ،من يونيدو (3)
ومدى االستجابة لوحدة األوزون الوطنية؛ ومن العراق، فيما يتعلق بالتقديرات غير المقنعة 
لجميع الفئات؛ ومن سيراليون، فيما يتعلق بتفسير خطة العمل، وإشراك وحدة األوزون 

 .الوطنية في تحديد المشروع وتطويره وتنفيذه

  )75/16(المقرر 

 انات البرنامج القطري وتوقعات االمتثالبي  )د (

، مع مالحظة أنھا تحتوي على ثالثة أجزاء: UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19قدم ممثل األمانة الوثيقة  .101
التي تخضع لمقررات األطراف بشأن االمتثال،  5؛ وجزء آخر عن بلدان المادة 5جزء عن امتثال بلدان المادة 

  ذ البرامج القطرية بشأن المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.والجزء الثالث عن بيانات عن تنفي

وخالل المناقشة التي تلت، أثير عدد من الشواغل إزاء الشكل المنقح المقترح لتقارير البرامج القطرية،  .102
  السيما فيما يتعلق بأنه يقدم لغرض اإلبالغ عن بدائل المواد المستنفدة لألوزون وأسعارھا وتكاليف الطاقة.

نادا إلى المناقشة، وافقت اللجنة على إنشاء فريق غير رسمي لمواصلة المناقشة حول الشكل المنقح واست .103
  لتقارير البرامج القطرية.

وأبلغ منسق الفريق غير الرسمي بعد ذلك عن المناقشات التي دارت في الفريق، قائال إن بعض األعضاء  .104
ضل اإلبقاء على النسخة الحالية. والحظت األمانة أن الشكل أعربوا عن قلقھم إزاء الشكل الجديد حتى أن البعض يف

قسم كان قد طلب بيانات كانت متوافرة من مصادر أخرى وقسم يتعلق بالبيانات التي لم تكن  –المنقح أزال قسمين 
  ولكن األعضاء كانوا أكثر تركيزا على المقترح لتقديم بيانات إضافية على أساس طوعي. –ضرورية 

أن البيانات القطاعية المطلوبة بشأن المواد المستنفدة لألوزون كانت مصنّفة حسب القطاعات  وتمت مالحظة .105
الفرعية، مما قد يزيد من عبء اإلبالغ وجمع البيانات، السيما في البلدان األكبر. وھناك حاجة إلى تعريف القطاعات 

لقطاع ككل أو حسب القطاع الفرعي، وإعداد الفرعية في الشكل. وتتضمن الحلول الممكنة تقديم معلومات إما حسب ا
دليل لتعريف المصطلحات المستخدمة في الشكل. كما تم اقتراح بإضافة البيانات عن المواد المستنفدة لألوزون 

  المدمرة إلى الشكل.

وھناك قلق بأن التقديم الطوعي للبيانات سيصبح إلزاميا في وقت ما. غير أن عدة بلدان كانت تبلغ بالفعل  .106
علومات عن المخزونات، وحصص الواردات، وحظر الواردات، بالرغم من أن ذلك غير مھم في الوقت الحاضر، م

ألن القيام بذلك سيساعدھا على فھم ما ھي بدائل المواد المستنفدة لألوزون التي سيتم إزالتھا تدريجيا. كما ينبغي أن 
  رة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.تعكس بيانات البرامج القطرية البيانات الالزمة لخطط إدا

وتم اإلعراب عن القلق إزاء البيانات المطلوبة المتعلقة باألسعار، السيما في صورة جمع معلومات عن  .107
أسعار التجزئة، بالرغم من أن نظام التراخيص قد يتمكن من تقديم أسعار التسليم على ظھر السفينة. غير أنه تمت 

مقترح يسمح للبلد بأن يختار بيانات األسعار التي سيقدمھا، فضال عن أسلوب الجمع. وھناك مالحظة أن الشكل ال
حاجة إلى تفسير استخدام بيانات األسعار والغرض منھا. وأثارت البيانات الطوعية المقترحة ألسعار بدائل المواد 

لديھا من عدد محدود من الموظفين، على  المستنفدة لألوزون القلق فيما يتعلق بقدرة وحدات األوزون الوطنية، مع ما
الحصول على البيانات الجديدة، ولكن تم أيضا مالحظة أن بعض بيانات األسعار بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون 

  كانت بالفعل جزءا من الشكل المطلوب.
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استخدامھا  وأثارت بيانات أسعار الطاقة عدة شواغل فيما يتعلق بالغرض من البيانات، وكيف سيتم .108
  والصعوبات المواجھة في الحصول عليھا.

  اللجنة التنفيذية: وقررت .109

 اإلحاطة علما بما يلي:  )أ (

االمتثال الواردة في الوثيقة  توقعاتوثيقة بيانات البرامج القطرية و )1(
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/19؛ 

النظام باستخدام فعلت ذلك  2014التي قدمت بيانات عام  125بلدا من بين الـ  100أن  )2(
 اإللكتروني على شبكة اإلنترنت؛

 أن تطالب:  )ب (

اليونيب باالستمرار في مساعدة حكومة جنوب السودان في إنشاء نظامھا للترخيص،  )1(
عجلة للمواد مشمل تدابير الرقابة اليوحكومة موريتانيا في تعديل نظامھا للترخيص ل

نظام الحصص إعداد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وحكومة بوروندي في االنتھاء من 
 م تقرير إلى االجتماع السادس والسبعينيالرسمي للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتقد

 ؛عن الجھود التي بذلھا في ھذا الخصوص

في معالجة اختالفات البيانات  5مساعدة بلدان المادة في الوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية  )2(
 ؛7ة بين تقارير البرامج القطرية والماد

إلى حكومات البلدان التي لديھا تقارير بيانات البرامج القطرية لعام  رسائلواألمانة بإرسال  )3(
المعلقة لحثھا على تقديم ھذه التقارير في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه بدون  2014

ھذه التقارير، لن تتمكن األمانة من إجراء تحليالت مستويات استھالك وإنتاج المواد 
 دة لألوزون ذات الصلة؛المستنف

سيستخدم لإلبالغ عن بيانات البرامج القطرية في المنقح لتقارير بيانات البرامج القطرية  شكلأن ال  )ج (
 ؛2015عام 

إعداد شكل منقح لتقارير بيانات البرامج القطرية لتقديمھا إلى االجتماع السادس األمانة  إلىوتطلب   )د (
 المناقشات في االجتماع الخامس والسبعين.والسبعين، مع مراعاة المسائل المثارة في 

 )75/17(المقرر 

 تقارير عن المشروعات التي لديھا متطلبات إبالغ معينة  (ھ)

  ، اللتان تضمنتا خمسة أجزاء. Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20 تينوثيقال الرئيسقدم  .110

الكلوروفلوروكربون، نتاج المقدمة إلوخطط العمل والتقارير المرحلية المالي  التدقيقتقارير  الجزء األول: 
  في الصينوالمذيبات قطاعات خدمات التبريد و ،2ورغاوى البوليوريثان، وعامل التصنيع  والھالونات،

 من 1 الجدول في المبينة المتبقية األموال الستخدام المقررة بالميزانيات يتعلق فيما الممثلين، اقترح أحد .111
خطة قطاع عامل  رواسب رابع كلوريد الكربون فيلتخلص من ا تخصيص رصيديتم  أن الوثيقة، من األول الجزء

 الكربون كلوريد رابع انبعاثات مسألة بما أنه جرى النظر في لمسألة رابع كلوريد الكربون، أوسع لدراسة 2التصنيع 
 من المثال سبيل على معلومات، على الحصول المفيد من سيكون ذلك، وفضالً عن. األطراف اجتماع مستوى على
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في  الرغاوى، قطاع خطة في البوليوالت وأداء مزيج استقرار تحسين حول بشأن الدراسة محددة، حالة تقارير خالل
  الصين. المكثف الذي يتم االضطالع به في ضوء العمل

المواد البديلة  ومعايير قواعد لتناول المتاحة األرصدة من جزء أنه قد يتم استخدام آخر ممثل واقترح .112
إزالة  مشروعات تقييم بشأن النظرية الدراسة في للمالحظة نظرا التبريد وتكييف الھواء، قطاع في البديلة تكنولوجياوال

 للمنتجات الشھادات إصدار إجراءات تصنيع معدات التبريد وتكييف الھواء بأن قطاع في الھيدروكلوروفلوروكربون
السامة ذات القدرة المنخفضة على إحداث  أو لالشتعال القابلة البدائل الستخدام والقواعد المعايير بوضع المرتبطة

  ومطولة. معقدة االحترار العالمي قد تكون

 المضي سبل لمواصلة مناقشة المعنية األطراف من رسمي غير على أن يجتمع فريق التنفيذية اللجنة ووافقت .113
 .مداوالته نتائج عن اللجنة الرسمي غير الفريق منسق أبلغ وبناًء على ذلك،. قدماً بھذه المسألة

 اللجنة التنفيذية: وقررت .114

 التي قدمتأن تحاط علما، مبديةً تقديرھا، بتقارير التدقيق المالي وخطط العمل والتقارير المرحلية   )أ (
وخدمة  2لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والھالونات ورغاوي البوليوريثان وعامل التصنيع 

  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20التبريد والمذيبات في الصين، الواردة في الوثيقة 

 أن تشّجع حكومة الصين على:  )ب (

ن وتطوير إدراج نتائج األنشطة بشأن فحص وتقييم البدائل الخالية من الكلوروفلوروكربو )1(
 بدائل جديدة في تقرير سيتم تقديمه إلى اللجنة التنفيذية عند االنتھاء من ھذه األنشطة؛

جمع المعلومات حيثما يتسنى ذلك عن استرجاع الھالونات كجزء من عملية جمعھا  )2(
  للمعلومات بشأن استرجاع الكلوروفلوروكربون في زياراتھا لمراكز تفكيك السفن؛ و

ات استخدامفي واستخدامه  ستھالك البالد لرابع كلوريد الكربونإجراء دراسة بشأن ا )3(
  .2018األولية وإتاحة نتائج الدراسة إلى اللجنة التنفيذية بحلول نھاية عام المواد 

  )75/18(المقرر 

إزالة استھالك وإنتاج رابع كلوريد و المشروع العاجل إلزالة إنتاج الكلوفلوروكربون في الھند  الجزء الثاني:
  الكربون في الھند

 ال يزال يجب صرفھا متبقية أموال مع انتھى، قد الدولي والبنك الھند حكومة بين االتفاق أن األمانة أفاد ممثل .115
في المشروع  المتبقية تقنية مساعدة أنشطة ومع 2008 عام في الذين أزالوا إنتاجھم الكلوروفلوروكربون لمنتجي

 التي األنشطة أن وأوضح. رابع كلوريد الكربون ليابان إلزالة إنتاج واستھالكالثنائي المشترك بين البنك الدولي وا
  المتبقية. األرصدة ولم تكن تستخدم في األصل المخطط للمشروع استمرارا تشكل حكومة اليابان تجريھا

 حل إيجاد تم القيام به من أجل الذي الشاق للعمل تقديرھا عن وأيّدھا في ذلك آخرون، ممثلة، وأعربت .116
 تم ،رابع كلوريد الكربون باقتراح يتعلق فيما أنه، إلى وأشارت. أعاله المذكورة باألنشطة المتعلقة المعقدة للقضايا

 من وغيرھا األولية المواد الستخدامات الكربون كلوريد رابع إلنتاج الرصد نظام لتعزيز التمويل بعض تخصيص
 المنفذة الوكاالت لعمل مفيداً  القضايا تلك بشأن المحددة التقارير إعداد بعض وسيكون ،2016 عام في األنشطة
  .المتصلة برابع كلوريد الكربون المسائل بشأن والعلمية التقنية والھيئات
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 المضي سبل لمواصلة مناقشة المعنية األطراف من رسمي غير على أن يجتمع فريق التنفيذية اللجنة ووافقت .117
ً بمسألة  أبلغ ام رابع كلوريد الكربون الستخدامات المواد األولية. وبناًء على ذلك،إعداد التقارير بشأن استخد قدما

 .مداوالته نتائج عن اللجنة الرسمي غير الفريق منسق

 اللجنة التنفيذية: وقررت .118

  فيما يتعلق بمشروع اإلزالة المعجلة إلنتاج الكلوروفلوروكربون في الھند:  )أ (

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم  1,056,900أن تحاط علما بإعادة البنك الدولي مبلغ  )1(
دوالرا أمريكيا المتعلقة بأرصدة تمويل مشروع اإلزالة المعجلة  79,268الوكالة البالغة 

  ؛إلنتاج الكلوروفلوروكربون الى االجتماع الخامس والسبعين

 أن توافق على خطة العمل بشأن األنشطة المتبقية ذات الصلة بمشروع اإلزالة المعجلة )2(
دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة  1,056,900إلنتاج الكلوروفلوروكربون بمبلغ 

دوالرا أمريكيا لليوئنديبي، مع تعديل موعد االستكمال الى نھاية عام  79,268البالغة 
، مع مالحظة أن أي أموال متبقية سوف تعاد الى الصندوق المتعدد األطراف خالل 2016

  ؛2017ة التنفيذية في االجتماع األول للجن

أن توافق على االتفاق المعدل بين حكومة الھند واللجنة التنفيذية بشأن اإلزالة المعجلة  )3(
إلنتاج الكلوروفلوروكربون، الوارد في المرفق السادس بھذا التقرير إلدراج اليوئنديبي 

  ؛كوكالة منفذة إضافية

ستكمال المشروع الخاص باإلزالة أن تطلب إلى البنك الدولي واليوئنديبي تقديم تقرير ا )4(
  ؛2017المعجلة إلنتاج الكلوروفلوروكربون لالجتماع األخير للجنة التنفيذية في عام 

 :وفيما يتعلق بإزالة استھالك وإنتاج رابع كلوريد الكربون في الھند  )ب (

دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة  750,093أن تأخذ علما بإعادة البنك الدولي مبلغ  )1(
دوالرا أمريكيا المتعلقة برصيد التمويل الخاص بإزالة استھالك وإنتاج  56,257البالغة 

 ؛رابع كلوريد الكربون لالجتماع الخامس والسبعين

أن توافق على خطة العمل بشأن األنشطة المتبقية المتعلقة بإزالة استھالك وإنتاج رابع  )2(
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  750,093الكربون بمبلغ كلوريد 
، مع 2016دوالرا أمريكيا لليوئنديبي، مع موعد االستكمال المنقح في نھاية عام  56,257

مالحظة أن أي أموال متبقية سوف تعاد الى الصندوق المتعدد األطراف خالل االجتماع 
  ؛2017 األول للجنة التنفيذية في عام

أن توافق على االتفاق المعدل بين حكومة الھند واللجنة التنفيذية إلزالة استھالك وإنتاج  )3(
رابع كلوريد الكربون، الوارد في المرفق السابع بھذا التقرير إلدراج اليوئنديبي كوكالة 

  منفذة إضافية؛

في  الكربونأن تطلب إلى اليوئنديبي إجراء دراسة بشأن استخدام البالد لرابع كلوريد  )4(
األولية وإتاحة نتائج الدراسة إلى اللجنة التنفيذية بحلول نھاية عام استخدامات المواد 

  ؛2016
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أن تطلب إلى البنك الدولي، مع حكومات فرنسا وألمانيا واليابان، واليوئنديبي واليونيدو  )5(
استھالك بوصفھا وكالتين منفذتين متعاونتين، تقديم تقرير استكمال المشروع بشأن إزالة 

 .2017وإنتاج رابع كلوريد الكربون لالجتماع األخير للجنة التنفيذية في عام 

  )75/19(المقرر 

االستخدام المؤقت للتكنولوجيا ذات إمكانية االحترار العالمي المرتفع من قبل الشركات التي تم   الجزء الثالث: 
 ضتحويلھا إلى تكنولوجيا ذات إمكانية االحترار العالمي المنخف

قطاع  فيذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض التكنولوجيات البديلة  توافر إلى قلة األعضاء أحد أشار .119
 اليوئنديبي ممثل وأفاد. التحويل مشروع حالة عن المعلومات من مزيداً  وطلب الدومينيكية، الرغاوي في الجمھورية

 على الصلة ذات الشركات وأنه تم وضعالعالمي المنخفض االحترار البدائل ذات إمكانية  على أجريت قد التجارب أن
 وسيتم. األمريكية المتحدة والواليات والمكسيك البرازيل في البديلة للتكنولوجيات المحتملين الموردين مع اتصال
 لمؤسسات السوق في متوافرة ستكون البدائل أن لضمان الدومينيكية الجمھورية في التجارب من المزيد إجراء

  الرغاوى.

 اللجنة التنفيذية: وقررت .120

ً مع التقدير بالتقرير الذي قدمه اليوئنديبي، والجھود التي بذلت لتيسير توافر نظم   ) أ( أن تحاط علما
ً في  البوليوالت السابقة الخلط ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفض وعوامل النفخ محليا

  الجمھورية الدومينيكية والسلفادور؛

بالبوليوالت السابقة في السلفادور ه تم تأمين إمداد مؤسسات تصنيع الرغاوي أنب علماأن تحاط   ) ب(
التحويل  إنجاز ستتمكن منحكومة السلفادور أن و منخفضالخلط ذات إمكانية االحترار العالمي ال

 على النحو المقرر؛ و منخفضذات إمكانية االحترار العالمي الالبدائل ب الرغاويفي قطاع 

 تأمين إمداداتفي مساعدة حكومة الجمھورية الدومينيكية  االستمرار في ليوئنديبيأن تطلب إلى ا  ) ج(
منخفض وتقديم تقرير عن حالة تحويل ذات إمكانية االحترار العالمي البديلة التكنولوجيا ال

  .(ج) 74/41قرر ملل وفقا الرغاويفي قطاع  المؤسسات

  )75/20(المقرر 

البوليوريثان. رغاوى منخفضة التكلفة الستخدام الھيدروكربونات في صناعة الخيارات ال: مصر : الرابعالجزء 
  الصندوق المتعدد األطراف مشروعاتتطبيق في للتقييم 

 في التحقيق وحكومة مصر اإلنمائي المتحدة األمم لبرنامج المتواصلة للجھود تقديره عن الممثلين أحد أعرب .121
 للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. بدائل على تحتوي سابقة الخلط التيال البوليوالت الستخدام التقنية الجوانب في

 التقارير إلتاحة تأييده عن وأعرب للصناعة، ممتازة تقنية توجيھية مبادئ أنھا قد أثبتت الشأن ھذا في التقارير وكانت
  .لألمانة الشبكي الموقع على

 اللجنة التنفيذية: وقررت .122

أن تحاط علما مع التقدير بالتقرير التكميلي النھائي المقدم من قبل اليوئنديبي بشأن "الخيارات   ) أ(
المنخفضة التكلفة الستخدام الھيدروكربونات في تصنيع رغاوي البوليوريثان. تقييم للتطبيق في 
مشروعات الصندوق المتعدد األطراف"، الوارد في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/20  و؛  
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أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة تبادل تقرير التقييم من اليوئنديبي عن "الخيارات المنخفضة   ) ب(
التكلفة الستخدام الھيدروكربونات في تصنيع رغاوي البولوريثان. تقييم للتطبيق في مشروعات 

اعدة بلدان الصندوق المتعدد األطراف"، باالقتران مع المعلومات عن البدائل األخرى، لدى مس
ب في عمليات رغاوي 141-في إعداد المشروعات إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 5المادة 

  البوليوريثان.

  )75/21(المقرر 

  ةلرقابة الداخليا مكتب األمم المتحدة لخدماتبشأن تدقيق برنامج المساعدة على االمتثال  زء الخامس: الج

المتعلقين  10/74(ب) و 53/73ذي قدمه اليونيب إعماال للمقررين بالتقرير ال علما اللجنة التنفيذية أحاطت .123
لفرع إجراءات األوزون في  2014من تدقيق مايو/ أيار  7و 4و 3و 1باإلجراءات التي اتخذت لتنفيذ التوصيات 

  اليونيب من قبل مكتب األمم المتحدة لخدمات اإلشراف الداخلي.

 
 2018 - 2016للفترة خطط األعمال  (ب) من جدول األعمال:7البند 

  خطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف  )أ (

ة  .124 ة الوثيق ل األمان دم ممث ارت UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21ق ذة أث االت المنف ى أن الوك ار إل . وأش
  قضايا سياساتية سوف تنظر في سياق خطط أعمال كل منھا.

ة  .125 دم للجن ا تق ة حيث أنھ ذي وقال أحد األعضاء إن الوثيقة مھم ثالث سنوات للعمل ال ا ل ة عرضا عام التنفيذي
راط  ى اإلف ار إل د أن أش روعات، وبع ف خطط المش ة لمختل ل المتوقع ب مخصصات التموي ه بجان وف يضطلع ب س
ة أن تكون  المتزايد في البرمجة فيما يتعلق بمخصصات الموارد خالل فترة الثالث سنوات، قال إن على اللجنة التنفيذي

قات النقدية المتوافرة لدى الموافقة على تمويل االتفاقات المتعددة السنوات خالل الفترة. وأخيرا أشار على إدراك بالتدف
ة من خطط  ة الثاني ديم المرحل فيما يتعلق بالقضية السياساتية التي أثارھا اليوئنديبي بشأن ما إذا كان سيسمح للبلدان بتق

ة ال واد الھيدروفلوروكلوروكربوني ة الم ام إدارة إزال د ع ا بع ى م تمر إل ي تس ذه 2020ت ن ھ د م ى أن العدي ار إل ، أش
المشروعات معروض على اللجنة للنظر فيھا خالل ھذا االجتماع. وقال عضو آخر إن من األمور المشجعة أن خطط 

رح العضوان قب ول األعمال أصبحت أكثر توافقا مع الميزانية اإلشارية عما كان األمر عليه في الماضي القريب. واقت
  التعديالت على خطة األعمال التي أوصت بھا األمانة.

 اللجنة التنفيذية وقررت .126

الواردة  2016 - 2018 أن تحاط علما بخطة األعمال المجمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة  )أ (
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21 في الوثيقة

على النحو الذي اقترحته األمانة في  تعدل خطة األعمالأن   )ب (
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/21 الوثيقة

إدارة إزالة المواد خطط  2016أن تعدل كذلك خطة األعمال بأن تضيف إلى خطة أعمال   (ج)
التي كانت قد أرجئت خالل االجتماع الخامس  2015من خطة أعمال  الھيدروكلوروفلوروكربونية

  والسبعين؛

ج في خطط أعمالھا إعداد المشروعات للمرحلة أن تطلب إلى الوكاالت الثنائية والمنفذة أن تدر  (د)
لكل من كينيا والجمھورية العربية  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالثانية من خطط 

  السورية؛
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، على النحو 2018-2016أن توافق على خطة األعمال المجّمعة للصندوق المتعدد األطراف للفترة   (ھـ)
و(ج) أعاله، مع مالحظة أن ھذه الموافقة ال تعني الموافقة على  يتين (ب)المعدل في الفقرتين الفرع

 المشروعات المحددة فيھا أو على مستويات التمويل أو تحديد الحجم.

 )75/22(المقرر 

 خطط األعمال المقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة  )ب (

 الوكاالت الثنائية )1(

موجھا االھتمام بصفة خاصة إلى حقيقة أنه  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22قدم ممثل األمانة الوثيقة  .127
في المائة من  20حتى مع التعديالت التي اقترحتھا األمانة، سوف تتجاوز خطة األعمال المقدمة من حكومة ألمانيا 

  .2017- 2015مساھماتھا في فترة تجديد الموارد 

في المائة. وفي ھذه الحالة الخاصة،  20قاعدة نسبة الـ وخالل المناقشات، جرى التأكيد على أھمية اتباع  .128
نھضت الحاجة إلى تبرير أي أنشطة جديدة في ضوء الموافقات وااللتزامات المسبقة خالل ھذا االجتماع. وفيما يتعلق 

، أُشير إلى أن من الضروري أال تؤثر أي حدود 2020-2018بالموافقات من حيث المبدأ على خطة الثالث سنوات 
صوى للمبالغ على مستوى التمويل المتوافر بموجب فترة الثالث سنوات المشار إليھا، وال أن يعوق التفكير في ق

  تخصيص األموال بمجرد الموافقة على تجديد الموارد. 

  اللجنة التنفيذية: قررتوعقب ھذه المناقشات،  .129

  أن تحاط علما بما يلي:  )أ (

 ألمانيا وإيطالياحكومتي من  ةمقدمال 2018-2016عوام أللخطط أعمال الوكاالت الثنائية  (1)
 ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/22الوثيقة  في الواردة

أال تتجاوز الموافقات األخرى بعد االجتماع الخامس والسبعين بموجب خطة أعمال  (2)
دوالر أمريكي، وأال تتجاوز الموافقات من حيث  1,018,810أللمانيا مبلغ  2015-2017

دوالر  2,572,768 مبلغ 2020-2018ل مستويات التجديد الحالية، للسنوات المبدأ، في ظ
 أمريكي؛

أن تطلب من حكومة ألمانيا أن تبين الكيفية التي تبرر بھا أنشطتھا المتبقية من خطة األعمال الجديدة   )ب (
مع مراعاة الموافقات وااللتزامات المسبقة  2016-2017مليون دوالر أمريكي للفترة  1.5البالغة 

 خالل االجتماع الخامس والسبعين وأن تبلغ االجتماع السادس والسبعين بھذا األمر.

 )75/23(المقرر 

 اليوئنديبي )2(

مسترعيا االھتمام إلى القضايا السياساتية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23قدم ممثل اليوئنديبي الوثيقة  .130
ثانية من خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تتجاوز ھدف اإلزالة لعام المرتبطة بالمرحلة ال

  ، ضمن قضايا أخرى.2020

وفيما يتعلق بالموافقة على خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تتجاوز ھدف اإلزالة  .131
ويلة األجل من أجل تقليل إلى أدنى حد االختالالت التي ، أبرز أحد األعضاء أھمية اتخاذ وجھة نظر ط2020لعام 

 تنشأ عن أي تغييرات في االتجاه الذي تحدثه مقررات األطراف في بروتوكول مونتريال في المستقبل.
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 اللجنة التنفيذية: وقررت .132

الواردة في الوثيقة  2018 -  2016لفترة ل اليوئنديبيخطة عمل علما ب أن تحاط  )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/23؛ 

 المرفق الثامن بھذا التقرير.على النحو المبين في  لليوئنديبيمؤشرات األداء  وأن توافق على  )ب (

 )75/24(المقرر 

 اليونيب )3(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24قدم ممثل اليونيب الوثيقة  .133

 اللجنة التنفيذية: وقررت .134

ً بخطة عمل اليونيب للفترة   )أ ( على النحو الوارد في الوثيقة  2016-2018أن تحاط علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/24؛ 

 المرفق التاسع بھذا التقرير.لليونيب على النحو المبين في  األداءعلى مؤشرات وأن توافق   )ب (

 )75/25(المقرر 

 اليونيدو )4(

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25قدم ممثل اليونيدو الوثيقة  .135

 اللجنة التنفيذية: وقررت .136

ً بخط  ) أ( على النحو الوارد في الوثيقة  2016 - 2018ة عمل اليونيدو للفترة أن تحاط علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/25؛ 

 المرفق العاشر بھذا التقرير.لليونيدو على النحو المبين في  األداءعلى مؤشرات  وأن توافق  ) ب(

 )75/26(المقرر 

 البنك الدولي )5(

وسحب طلبه المتعلق بنظر القضية  ،UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26قدم ممثل البنك الدولي الوثيقة  .137
التي كانت تستخدم في السابق  22- السياساتية المرتبطة باإلزالة المقترحة لخطوط إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون

  إلنتاج رابع كلوريد الكربون في المصانع المزدوجة، فيما يتعلق بالھند.

  اللجنة التنفيذية قررتوعقب المناقشات،  .138

في الوثيقة  على النحو الوارد 2018 - 2016 سنواتعلما بخطة أعمال البنك الدولي لل أن تحاط  )أ (
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/26؛  

المرفق الحادي عشر بھذا في  على النحو المحددعلى مؤشرات األداء للبنك الدولي  وأن توافق  )ب (
 التقرير.

  )75/27(المقرر 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
 
 

32 

 مقترحات المشروعاتمن جدول األعمال:  8البند 

 استعراض المشروعات خاللظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنھا ن  )أ (

، التي توفر توزيع لعدد من المشروعات UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/27وثيقة ال األمانةقدم ممثل  .139
واألنشطة المقدمة لالجتماع الخامس والسبعين وتحدد القضايا التي تم تبينھا خالل استعراض المشروعات، التي سيتم 

  تقديمھا بشكل منفصل.

  بشأن التكاليف التشغيلية اإلضافية في قطاع الرغاوي التحققعدم 

أنه لم يكن من الممكن خالل استعراض بعض من المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة  األمانة ممثل أوضح .140
لصيغ  اإلضافية التشغيل تكاليف المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى االجتماع الحالي، تحديد

مدفوعة  التكاليف األسباب الرئيسية لعدم التحقق بشأن وكانت. الرغاوي قطاع المنخفض فيھيدروفلوروأوليفين ال
كيف ؛ وھيدروفلوروأوليفينال التي سيتم نفخھا بشكل مشترك معضافية اإلمياه للمعروفة الكمية غير ال :أساسا بما يلي

) MDI( داي فينيل داي إيزوسيانات ميثيلينوكمية ؛ ياهضافية من الماإلكميات نظرا لل سيتم تغيير صيغة البوليوالت
. )MDI( داي فينيل داي إيزوسيانات البوليول إلى ميثيلين زائد عامل النفخونسبة  للصيغة؛ التي ستكون ضرورية

ً  األمانة ووجدت لعمليات تحويل  اإلضافية التشغيل تكاليف حساب في االفتراضات في الصغيرة التغيرات أن أيضا
 اإلضافية التشغيل تكاليف حساب بشأن وثيقة إعداد يقترح ولذلك،. التكاليف على كبير تأثير لھا يكون قد الرغاوى
  التنفيذية. اللجنة قبل من فيھا للنظر الرغاوى لقطاع

 كانت إذا ما حول الشكوك بعض عن وأعرب. الوثيقة ھذه بشأن المخاوف من عدد أثير المناقشة، وخالل .141
إلجراء  المستخدمين من يكفي ما ولديھا المرات، من كاف وتم استخدامھا لعدد الكفاية، فيه بما ناضجة التكنولوجيا

 ميدانية، دراسة تشمل إجراء قد معلومات على للحصول المثلى الطريقة أن إلى وأشير. كافية معلومات لتوفير دراسة
 اتخاذ إلى حاجة ھناك أن أيضاً إلى وتمت اإلشارة. الدراسة لتبرير إجراء لمجالا في كافية خبرة ھناك إال أنه لم يكن

ھيدروفلوروأوليفين ال صيغ من كبيرة مجموعة وأنه يمكن النظر في فيھا، النظر سيتم التي االستخدامات بشأن قرار
ً  المھم وكان من. المنخفض التي يتم نفخھا بشكل مشترك مع الماء  األمانة المعلومات التي ستستخدمھا مصدر فھم أيضا

  .التنفيذية ذلك اللجنة طلبت منھا إذا الوثيقة لصياغة

 كعامل نفخ لالجتماعھيدروفلوروأوليفين ال إلدخال اقتراحين بأنه سبق وتم استالم األمانة ممثل وأوضح .142
 على تنطوي التي للمشروعات اإلضافية التشغيل تكاليف لحساب وبسبب افتقار األمانة للخبرة والبيانات الحالي،

 المقترحة للوثيقة وسيكون األساس. بھا المرتبطة التكاليف تحديد من المخفض، لم تتمكن األمانةھيدروفلوروأوليفين ال
 عدد نتائج في للمعلومات آخر وقد يتمثل مصدر. مستقل مستشار من مشورة مع العلمية، للمنشورات استعراض

 5 المادة بلدان ثالثة من أو بلدين في النظم بيوت األطراف المتعدد فيھا الصندوق مّول التي المشروعات من محدود
ً  األعضاء أحد وأشار. منتجاتھا في للصيغھيدروفلوروأوليفين ال استخدمت التي استخدام  أن حين في أنه إلى أيضا

ويتم استخدامھا  الجنسيات، متعددة الشركات من عدد في بالفعل إال أنھا مستخدمة ناشئة، تكنولوجيا كان عوامل نفخ
وغيرھا من  األبعاد، واستقرار الرغاوى كثافة بشأن الميدانية البيانات بعض جمع يمكن ولذلك،. منذ سنتين على األقل

من  األمانة تمكين سيكون المقترحة الوثيقة من الغرض أن األمانة ممثل وذكر. الشركات تلك من الرغاوى خصائص
 تكنولوجيا إلى لعمليات التحول اإلضافية التشغيل تكاليف حساب حول ممكن من المعلومات قدر أكبر معرفة

 عليھا تقوم التي بالمبادئ يتعلق فيما الشفافية وضمان المعنية، للعوامل فھمھا زيادة مع المخفض،ھيدروفلوروأوليفين ال
  .المذكورة الحسابية العمليات

ً قد تكون في الطلبواقترح أن إحدى الطرق الممكنة للمضي قد .143  للوثيقة الصالحيات تقدم أن األمانة من ما
 الوثيقة نطاق بخصوص مستنير قرار اتخاذ من األعضاء لتمكين السادس والسبعين، االجتماع إلى المقترحة
بشأن  التفاوض إلى السادس والسبعين من أجل االجتماع حتى االنتظار أن ذلك، إلى مع وتمت اإلشارة،. ومحتواھا

 خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان من الثانية المرحلة في سيضر بعملية النظر الصالحيات
  .ھيدروفلوروأوليفينال تكنولوجيا تختار قد التي
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 فھم الضروري من وكان. التكاليف مجرد من أكثر معرفة إلى الحاجة وكذلك الشفافية، أھمية على التأكيد وتم .144
 بشأن البيانات بين مقارنة واقترح إجراء .المثال سبيل على الرغاوى، اتزان على صيغة سيخلفه تمييع الذي األثر
 ھيدروفلوروأوليفينصيغ ال باستخدام الرغاوى إنتاج بشأن والبيانات عوامل النفخ األخرى باستخدام الرغاوى إنتاج

 في بما الرغاوى، قطاع تحويل تكاليف تحليل في النظر انةأن تعيد األم المفيد من يكون قد أنه أيضا واقترح. المنخفض
  .سنوات مضت سبع من نتائجھا لتحديث اإلضافية، الرأسمالية والتكاليف اإلضافية التشغيل تكاليف ذلك

 كيفية بشأن للتوصية مناسبة صيغة إيجاد أجل من المسألة لمواصلة مناقشة رسمي غير فريق الرئيس وشّكل .145
ً  المضي   .قدما

 للنظر وثيقة تعد أن األمانة إلى تطلب أن التنفيذية اللجنة قررت الرسمي، غير من منسق الفريق تقرير وبعد .146
 لبدائل اإلضافية التشغيل وتكاليف اإلضافية الرأسمالية التكاليف حساب السادس والسبعين بشأن االجتماع في فيھا
 بشأن والشفافية الستخدامات لمختلف المنتجة الرغاوى نوعية مقارنة في واالتساق الشفافية توفر الرغاوى، قطاع

 .مؤسسات مختلفة مختلفة وحجم مناطق في األسعار االعتبار بعين األخذ مع المعلومات، مصادر

  )75/28(المقرر 

بخطط إدارة إزالة  ةالخاص اتھاالتفاقالمنخفض حجم االستھالك  ذاتتقارير التحقق بشأن امتثال البلدان 
  2014عام في المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

أبلغت ممثلة األمانة اللجنة بمسألة نشأت في سياق الموافقة السنوية على األموال المطلوبة إلعداد تقارير  .147
أنه، بالرغم من التحقق من االستھالك لعينة من البلدان ذات حجم االستھالك المنخفض. وقالت إنه تبيّن من ھذه العملية 

طلب أموال لالضطالع بالتحقق بالنسبة للجبل األسود وسيشيل في االجتماع الحالي، فإن شرائح التمويل التالية لخطط 
، على 2025و 2019إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لھذين البلدين ستكون مطلوبة في العامين 

لى اليونيدو بحذف طلب التمويل التحضيري للجبل األسود من تعديالت برنامج التوالي. وبالتالي فقد أشارت األمانة ع
. وأوضحت أنه بالنظر إلى أھمية التحقق 2018عملھا للعام الحالي وتقديمه إلى اللجنة في اجتماعھا األخير في عام 

دمة السفن المملوكة من منھجية اإلبالغ عن استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سيشيل، وال سيما لخ
فور الموافقة على طلب  2014و 2013ألجانب، فقد اتُّفِق مع حكومة ألمانيا على إجراء التحقق من استھالك العامين 

الشريحة في االجتماع الخامس والسبعين، وعلى أن تقدم األمانة تقريراً إلى االجتماع السادس والسبعين عن نتائج 
  التحقق.

للتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي ودراسات الجدوى بشأن المشروعات اإليضاحية 
 40/72تبريد المناطق إعماال للمقرر 

ً على اللجنة التنفيذية للنظر فيھا  .148 ً بمشروعات إيضاحية لبدائل للمواد  11كان معروضا مقترحا
حان لدراستي جدوى بشأن تبريد المناطق، الھيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة في إمكانية االحترار العالمي، ومقتر

. وأوضح ممثل األمانة أنه، رغم أن التمويل الجاري طلبه 74/21مقدمة من الوكاالت الثنائية والمنفذة إعماالً للمقرر 
ماليين دوالر أمريكي المنصوص عليه  10في االجتماع الخامس والسبعين يقل عن مجموع مظروف التمويل البالغ 

، فإن ثمانية مشروعات إضافية من المقرر أن يُنظر فيھا في االجتماع السادس والسبعين. ونتيجة 72/40في المقرر 
لذلك، فإن مجموع مبالغ التمويل الموافق عليھا بالفعل أو التي سيتعين طلبھا (بما في ذلك تمويل إعداد المشروعات 

دوالر أمريكي  3 800 000حية بما قيمته وتكاليف دعم الوكاالت) يتجاوز المبلغ المخصص للمشروعات اإليضا
دوالر أمريكي، وثالثة  750 000تقريباً، وال يشمل ذلك القيمة المقّدرة للمشروع اإلقليمي لغرب آسيا وھي 

  مشروعات أخرى لم تحدد تكاليفھا الكاملة بعد.

عات اإليضاحية وعقب إجراء مناقشة، وافقت اللجنة التنفيذية على إنشاء فريق اتصال للنظر في المشرو .149
ماليين دوالر أمريكي المتاح،  10المقترحة ودراستي الجدوى المقدمة إلى االجتماع الحالي، وفي إمكانية زيادة مبلغ الـ

على أن يضع في اعتباره المشروعات اإلضافية المزمع تقديمھا إلى االجتماع السادس والسبعين. وفي وقت الحق، 
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وذّكر أحد الممثلين الوكاالت المنفذة بأن نماذج تبريد ة بشأن مداوالت الفريق. قدم منسق فريق االتصال إحاطة للجن
في المستقبل واحتمالية عالية   المناطق التجارية يتوقع أن تقدم مقترحات تحتوي على ضمان كاف للتدفقات المالية

  للنجاح لتكون مقبولة من جانب أحد المقرضين للتمويل المشترك.

ً مع التقدير بتحليل األمانة للطلبات المقدمة بخصوص مشروعات إيضاحية وإذ أحاطت اللجنة ال .150 تنفيذية علما
للتكنولوجيات المنخفضة في إمكانية االحترار العالمي ودراسات الجدوى المتعلقة بتبريد المناطق، وافقت اللجنة على 

يالت على برنامجي عمل اليونيب تقديم التمويل لدراستي جدوى بشأن تبريد المناطق على النحو الوارد في التعد
ومشروعين إيضاحيين للتكنولوجيات المنخفضة في إمكانية االحترار العالمي في كولومبيا  2015واليونيدو لعام 

والمغرب. واتفقت على عدم توفير التمويل إلعداد مشروع إيضاحي للتكنولوجيات المنخفضة في إمكانية االحترار 
ا الموحدة. واتفقت اللجنة كذلك على السماح بأن يعاد في االجتماع السادس والسبعين واليات ميكرونيزيالعالمي في 

تقديم خمسة مقترحات بمشروعات إيضاحية لقطاع الرغاوي (كولومبيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وجنوب 
ييف الھواء (الصين، والمملكة أفريقيا وتايلند) وثالثة مقترحات بمشروعات إيضاحية لقطاع تصنيع أجھزة التبريد وتك

العربية السعودية، وغرب آسيا) مقدمة إلى االجتماع الخامس والسبعين، باإلضافة إلى المشروعات التي حصلت في 
  االجتماع الرابع والسبعين على تمويل إلعداد المشروعات.

  الشمولية للموافقة المقدمة واألنشطة المشروعات

جنة إلى مسألتين مرتبطتين بالمشروعات المقدمة للموافقة الشمولية عليھا، وجھت ممثلة األمانة اھتمام الل .151
وھما تتصالن بصفة خاصة بتمويل الدراسات االستقصائية الوطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون. وتتعلق 

مويل الموصى به لھا، المسألة األولى بخمسة بلدان (جزر كوك، وساموا، والسنغال، وتونغا وفانواتو) ال يتجاوز الت
حسب طلب اليونيب، نصف المبلغ الذي كانت تستحقه باعتبارھا ستتلقى تمويالً من مؤسسة أخرى إلجراء دراسات 
استقصائية مماثلة؛ غير أن المؤسسة المذكورة قد سحبت التمويل منذ ذلك الحين بسبب أن المساعدة ستقدم بموجب 

نيب إلى التماس التمويل الكامل لتلك البلدان. أما المسألة الثانية فتتعلق بطلب الصندوق المتعدد األطراف، مما دفع اليو
  بسبب مشاكل تقنية. 2015تمويل لغرينادا، تم حذفه عن غير قصد من التعديالت على برنامج عمل اليونيب لعام 

  اللجنة التنفيذية ما يلي: وقررت .152

الشمولية عليھا، على النحو المعدل من أن توافق على المشروعات واألنشطة المقدمة للموافقة   ) أ(
األمانة، بمستويات التمويل المبينة في المرفق الثاني عشر بھذا التقرير، باإلضافة إلى الشروط أو 
األحكام الواردة في وثائق تقييم المشروعات المقابلة، والشروط التي تربطھا اللجنة التنفيذية بھذه 

  التالية قد تم تحديثھا:المشروعات؛ ومع مالحظة أن االتفاقات 

بين حكومة أنغوال واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الثالث عشر بھذا   )1(
التقرير، ليعكس تمديد المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

  ؛2016إلى  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية من عام 

ة، على النحو الوارد في المرفق الرابع عشر بھذا بين حكومة كوت ديفوار واللجنة التنفيذي  )2(
  التقرير، ليعكس التغيير في تكاليف دعم الوكالة بسبب نظام التكاليف اإلدارية الجديد؛

وبين حكومة نيجيريا واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الخامس عشر بھذا   )3(
  ثال؛التقرير، ليراعي تنقيح خط األساس الالزم لالمت

أن تشمل الموافقة الشمولية، بالنسبة للمشروعات المرتبطة بتجديد التعزيز المؤسسي، الموافقة على   (ب)
المالحظات التي سيجري إبالغھا للحكومات المتلقية على النحو الواردة في المرفق السادس عشر 

  بھذا التقرير.

 )75/29(المقرر 
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  التعاون الثنائي  )ب (

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/28قدم ممثل األمانة الوثيقة  .153

واليات ميكرونيزيا الموحدة: مشروع إيضاحي بشأن أداء التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار 
  (حكومة اليابان) العالمي في استخدامات تكييف الھواء في واليات ميكرونيزيا الموحدة

األعمال من أجل النظر في المشروعات  (أ) من جدول8وفقا لتوصيات فريق االتصال المنشأ في إطار البند  .154
اإليضاحية بشأن التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي ودراسات الجدوى بشأن تبريد المناطق، 

اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على طلب لتمويل إعداد مشروع إيضاحي ألداء التكنولوجيات المنخفضة القدرة  قررت
  لمي في استخدامات تكييف الھواء في واليات ميكرونيزيا الموحدة.على االحترار العا

  )75/30(المقرر 

اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى أمين الخزانة استنزال تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليھا في  وقررت .155
  االجتماع الخامس والسبعين على النحو التالي:

ً أمريكي اً دوالر 265,396  )أ (  ؛2015(شاملة رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة فرنسا الثنائية لعام  ا

لفترة دوالر أمريكي (شاملة رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة ألمانيا الثنائية  3,675,936  )ب (
 ؛2017-2015الثالث سنوات 

ً أمريكي اً دوالر 282,500  )ج (  ؛2015لعام الثنائية  إيطاليا(شاملة رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة  ا

ً أمريكي اً دوالر 90,400  )د (  .2015الثنائية لعام  اليابان(شاملة رسوم الوكالة) مقابل رصيد مساھمة  ا

 )75/31(المقرر 

 2015تعديالت على برامج العمل لعام   )ج (

 اليوئنديبي )1(

قد تم  2015ذّكر الرئيس االجتماع بأن طلبات التمويل في التعديالت على برنامج عمل اليوئنديبي لعام  .156
(أ) من جدول 8الموافقة عليھا بالفعل كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية عليھا (انظر البند 

 ).75/29، أعاله والمقرر المصاحب استعراض المشروعات خاللنظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنھا األعمال، 

 اليونيب )2(

قد تم الموافقة  2015لتعديالت على برنامج عمل اليونيب لعام ذّكر الرئيس االجتماع بأن طلبات التمويل في ا .157
نظرة (أ) من جدول األعمال، 8عليھا بالفعل كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية عليھا (انظر البند 

)، باستثناء طلب 75/29أعاله، والمقرر المصاحب  استعراض المشروعات خاللعامة على القضايا التي تّم تبيّنھا 
إلعداد دراسات استقصائية وطنية بشأن المواد المستنفدة لألوزون وطلبان للمساعدة التقنية لدراسات الجدوى بشأن 
تبريد المناطق. وتم إحالة دراستي الجدوى بشأن تبريد المناطق في مصر والكويت، الواردتان في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/30 إلى نظر فريق االتصال المعني بالمشروعات اإليضاحية بشأن ،
 التكنولوجيات ذات اإلمكانية المنخفضة على االحترار العالمي.
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 المملكة العربية السعودية: دراسة استقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون على الصعيد الوطني

راسة استقصائية وطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون للمملكة قدمت ممثلة األمانة طلبا لتمويل إعداد د .158
(د). وردا على أسئلة من 74/53العربية السعودية، الذي تم تقديمه للنظر فيه على أساس إفرادي تمشيا مع المقرر 

يب أن تمويل األعضاء بخصوص المستوى العالي المطلوب من التمويل، قالت إن األمانة كانت قد أشارت إلى اليون
الدراسة االستقصائية للمملكة العربية السعودية ال ينبغي أن يكون أعلى من المبلغ الموافق عليه في االجتماع الرابع 
والسبعين لبلد لديه خط أساس مشابه الستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون. وقدم ممثل اليونيب توضيحات إضافية، مع 

ودية ھي بلد كبير لديه قطاع تصنيع كبير واستھالك معقد، مما يجعل األنشطة المتعلقة التشديد بأن المملكة العربية السع
بالدراسة االستقصائية أكثر كلفة. وعالوة على ذلك، فإن مستوى التمويل الموافق عليه في االجتماع الرابع والسبعين 

ئية التكميلية التي أجريت خارج لبلد لديه خط أساس مشابه لالستھالك قد أخذ في االعتبار الدراسات االستقصا
 الصندوق المتعدد األطراف، ولم يكن ذلك الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية.

 .واتفقت اللجنة التنفيذية على االستمرار في مناقشة ھذه المسألة في فريق غير رسمي .159

اللجنة التنفيذية أن توافق على طلب لتمويل إعداد دراسة استقصائية  قررتوبعد المناقشات غير الرسمية،  .160
دوالراً أمريكياً، زائدا  190,000وطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون للمملكة العربية السعودية بمبلغ قدره 

 دوالراً أمريكياً. 24,700تكاليف دعم الوكالة البالغة 

  )75/32(المقرر 

 لتبريد المناطق في القاھرة الجديدة مصر: دراسة جدوى

ً لتوصيات فريق االتصال المنشأ في إطار البند  .161 نظرة عامة على القضايا التي (أ) من جدول األعمال، 8وفقا
، للنظر في مشروعات إيضاحية للتكنولوجيات ذات اإلمكانية المنخفضة استعراض المشروعات خاللتّم تبيّنھا 

اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلب لتمويل دراسة  قررتجدوى بشأن تبريد المناطق، لالحترار العالمي ودراسات ال
الجدوى لتبريد المناطق في القاھرة الجديدة، مصر، التي ستشتمل على نموذج لألعمال، وعنصر اليونيب المصاحب، 

 أمريكياً. دوالراً  3,539دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  27,223بمبلغ 

  )75/33(المقرر 

  الكويت: دراسة جدوى مقارنة لثالث تكنولوجيات غير عينية لالستخدام في تكييف الھواء المركزي

ً لتوصيات فريق االتصال المنشأ في إطار البند  .162 نظرة عامة على القضايا التي (أ) من جدول األعمال، 8وفقا
مشروعات إيضاحية للتكنولوجيات ذات اإلمكانية المنخفضة ، للنظر في استعراض المشروعات خاللتّم تبيّنھا 

اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلب لتمويل دراسة  قررتلالحترار العالمي ودراسات الجدوى بشأن تبريد المناطق، 
على الجدوى لمقارنة ثالث تكنولوجيات غير عينية لالستخدام في تكييف الھواء المركزي في الكويت، التي ستشتمل 

دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  27,223نموذج لألعمال، وعنصر اليونيب المصاحب، بمبلغ 
 دوالراً أمريكياً. 3,539

  )75/34(المقرر 

 اليونيدو )3(

قد تم الموافقة  2015ذّكر الرئيس االجتماع بأن طلبات التمويل في التعديالت على برنامج عمل اليونيدو لعام  .163
(أ) من جدول األعمال أعاله، 8عليھا بالفعل كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية عليھا (انظر البند 

)، باستثناء دراستي 75/29، والمقرر المصاحب تعراض المشروعاتاس خاللنظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنھا 
اللتين ، UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/31جدوى بشأن تبريد المناطق في مصر والكويت الواردتان في الوثيقة 
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نظر فريق االتصال المعني بالمشروعات اإليضاحية بشأن التكنولوجيات ذات اإلمكانية المنخفضة تم إحالتھما إلى 
 .االحترار العالميعلى 

 مصر: دراسة جدوى لتبريد المناطق في القاھرة الجديدة

ً لتوصيات فريق االتصال المنشأ في إطار البند  .164 نظرة عامة على القضايا التي (أ) من جدول األعمال، 8وفقا
نخفضة ، للنظر في مشروعات إيضاحية للتكنولوجيات ذات اإلمكانية الماستعراض المشروعات خاللتّم تبيّنھا 

اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلب لتمويل دراسة  قررتلالحترار العالمي ودراسات الجدوى بشأن تبريد المناطق، 
الجدوى لتبريد المناطق في القاھرة الجديدة، بمصر، التي ستشتمل على نموذج لألعمال، وعنصر اليونيدو المصاحب، 

ً  5,717يف دعم الوكالة البالغة دوالراً أمريكياً، زائدا تكال 63,521بمبلغ   .دوالراً أمريكيا

  )75/35(المقرر 

 الكويت: دراسة جدوى لمقارنة ثالث تكنولوجيات غير عينية لالستخدام في تكييف الھواء المركزي

ً لتوصيات فريق االتصال المنشأ في إطار البند  .165 نظرة عامة على القضايا التي (أ) من جدول األعمال، 8وفقا
، للنظر في مشروعات إيضاحية للتكنولوجيات ذات اإلمكانية المنخفضة استعراض المشروعات خاللا تّم تبيّنھ

اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلب لتمويل دراسة  قررتلالحترار العالمي ودراسات الجدوى بشأن تبريد المناطق، 
ء المركزي في الكويت، التي ستشتمل على جدوى لمقارنة ثالث تكنولوجيات غير عينية لالستخدام في تكييف الھوا

دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  63,521نموذج لألعمال، وعنصر اليونيدو المصاحب، بمبلغ 
5,717  ً  .دوالراً أمريكيا

 )75/36(المقرر 

 البنك الدولي )4(

قد تم  2015ذّكر الرئيس االجتماع بأن طلبات التمويل في التعديالت على برنامج عمل البنك الدولي لعام  .166
(أ) من جدول 8الموافقة عليھا بالفعل كجزء من قائمة المشروعات المقدمة للموافقة الشمولية عليھا (انظر البند 

أعاله، والمقرر المصاحب  استعراض المشروعات لخال نظرة عامة على القضايا التي تّم تبيّنھااألعمال أعاله، 
)، باستثناء الطلب إلعداد التمويل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد 75/29

 الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين.

 الصين: تمويل إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

ظ ممثل األمانة أن البنك الدولي قد عّدل التكاليف للمستشار الذي سيعد تحليل الطلب، مما نتج عنه خفضا الح .167
ً من مستوى التمويل المطلوب أصالً. وأكد البنك الدولي أيضا أن المرحلة الثانية من  49 610بمبلغ  دوالراً أمريكيا

ة للصين سيتم تقديمھا إلى اللجنة التنفيذية في موعد ال يتجاوز خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربوني
 .2017االجتماع األول في عام 

ورحب أحد الممثلين بالخفض المحقق في التمويل المطلوب للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد  .168
المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين. والحظ أن العمل الشاق الذي تم في إعداد 

إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ما زال مھما، وأن مستوى التمويل الشامل لھذه الخطة بأكملھا قد تمت 
الموافقة عليه في السابق أساسا. غير أنه الحظ أن المرحلة الثانية من ھذه الخطة تھدف إلى مساعدة الصين في تحقيق 

في المائة من إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون، من مستوى خط  35المتمثل في ما نسبته  2020عام ھدف اإلزالة ل
األساس، بينما سيكون من المفضل للمرحلة الثانية أن تعالج اإلزالة اإلجمالية إلنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون في 

 في قطاع اإلنتاج.الصين، مع تجنب الحاجة إلى طلب آخر للتمويل إلعداد الخطط الالحقة 
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ووافقت اللجنة التنفيذية على إحالة المسألة إلى الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاح لمزيد من النظر. وأبلغت  .169
 منسقة الفريق الفرعي اللجنة التنفيذية عن نتائج المناقشة حول ھذه المسألة.

اللجنة التنفيذية الموافقة على الطلب  قررت)(أ)، 2(ج)(73/27(ب) و(ج) و71/23وفي ضوء المقررات  .170
إلعداد مشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين بمستوى التمويل 

دوالراً أمريكياً، مع اإلشارة إلى أن  17 825دوالراً أمريكياً، زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة  254 650البالغ 
ومة الصين سيسمح لھا بتقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام حك

بجانب طلب لتمويل الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية في موعد أقصاه االجتماع األول في عام  2016
مواءمة المرحلة الثانية في خطة اإلزالة الشاملة لقطاع اإلنتاج  ، على أساس الفھم بأنه سيتضمن وصفا لكيفية2017

 .2020حتى عام 

 )75/37(المقرر 

 2016ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام   )د (

التي تحتوي على الميزانية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/33/Rev.1قدم ممثل األمانة الوثيقة  .171
 .2016االمتثال لعام المقترحة لبرنامج اليونيب للمساعدة على 

وأعرب عدد من األعضاء عن دعمھم وتقديرھم للعمل الذي يتم تنفيذه في إطار برنامج المساعدة على  .172
 5االمتثال. وقال أحد األعضاء إن الدعم من اليونيب من خالل برنامج المساعدة على االمتثال كان مفيدا لبلدان المادة 

. 2018-2016سنوات  لالستراتيجية المتوالية للثالثبالرؤية االستراتيجية  في مساعدتھا على تحقيق االمتثال، وأشاد
واسترعى انتباھا خاصا إلى دعم اجتماعات الشبكات اإلقليمية ونظام ترخيص الفنيين. وقال عضو آخر إن 

مزيد من االستراتيجية تبدو طموحة وواقعية على حد سواء، ولكن يتوقع من فريق المساعدة على االمتثال القيام ب
العمل لمساعدة األطراف التي لديھا مشاكل خطيرة تتعلق باالمتثال، السيما بلدان االستھالك المنخفض. وأعرب أيضا 
عن تقديره لتعيين مسؤول على الدرجة التخصصية الثالثة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

 لمنطقة الكاريبي.

ة على ميزانية وأنشطة برنامج المساعدة على االمتثال، دارت بعض المناقشة حول وفيما يتعلق بمسألة الموافق .173
فقط أو بفترة الثالث سنوات بأكملھا. وقال ممثل األمانة إن الغرض يتمثل في  2016ما إذا كانت الموافقة تتعلق بعام 

فقط في االجتماع الحالي، بينما  2016أن يطلب اليونيب الموافقة على ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 
سيتم طلبھما في االجتماعات الالحقة. وأوضح ممثل اليونيب أن استراتيجية  2918و 2017الموافقة على العامين 

برنامج المساعدة على االمتثال لفترة الثالث سنوات، كان الغرض منھا دعم التنفيذ على المدى الطويل، وزيادة 
سبان التحديات التي تواجه بلدان االستھالك المنخفض في مجاالت مثل التدريب وبناء البرامج التي تأخذ في الح

فقط، فإنه سيكون  2016القدرات بالنسبة لوحدات األوزون الوطنية. ومع أن طلب الموافقة على الميزانية يتعلق بعام 
اعدة على االمتثال في الثالث سنوات. من المفيد النظر فيه في سياق األنشطة المقررة واألھداف الشاملة لبرنامج المس

وذكر أحد األعضاء إن االستراتيجية ينبغي أن تستمر في إعطاء اللجنة التنفيذية النطاق والمرونة إلدخال تعديالت 
على برنامج عمل اليونيب مع مرور الثالث سنوات. وطلب عضو آخر اإلبالغ عن األنشطة التي تنفذ في إطار بند 

اجات الناشئة" على أساس سنوي، بمثابة جزء من طلب اليونيب السنوي لميزانية المساعدة على الميزانية "االحتي
 االمتثال.

  اللجنة التنفيذية: وقررت .174

بمبلغ قدره  2016أن توافق على أنشطة وميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لليونيب لعام   )أ (
دوالر  763,200في المائة البالغة  8ة دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة بنسب 9,540,000

 أمريكي، على النحو الوارد في المرفق السابع عشر بھذا التقرير؛
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التي اقترحھا اليونيب لبرنامج  2018-2016أن تالحظ االستراتيجية المتوالية للثالث سنوات   )ب (
 المساعدة على االمتثال، والنُھج التي تتضمنھا؛

تقديم برنامج عمل وميزانية سنوية لبرنامج المساعدة على االمتثال أن تطلب إلى اليونيب أن يواصل   )ج (
 تتضمن:

توفير معلومات مفصلة عن التقدم المحرز في األنشطة الجديدة األربعة المحددة في برنامج  )1(
 حيث تستخدم األموال العالمية حتى استكمالھا؛ 2016عمل 

انية برنامج المساعدة على توسيع نطاق األولوية الخاصة بالتمويل فيما بين بنود ميز )2(
االمتثال لتغطية األولويات المتغيرة ولتوفير التفاصيل المتعلقة بإعادة تخصيص األموال 

 ؛26/50و  24/47الواردة في ميزانيته إعماال للمقررين 

اإلبالغ عن المستويات الحالية لتكاليف الموظفين، وإحاطة اللجنة التنفيذية بأي تغييرات  )3(
 ما فيما يتعلق بأي زيادة في مخصصات الميزانية.تجري فيھا، السي

  )75/38(المقرر 

 2016تكاليف الوحدة األساسية لكل من اليوئنديبي واليونيدو والبنك الدولي لعام   (ھ)

. واقترح بعض األعضاء أن يُحذف UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34 الوثيقة عرضت ممثلة األمانة .175
استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزانية تمويل وحدته األساسية باعتبار من التوصية الجزء المتعلق باختصاصات 

 من جدول األعمال. 12أنه ال ضرورة له؛ وسيُنظر في المسألة في إطار البند 

  اللجنة التنفيذية: قررت و .176

ً  أن تحيط أ) (   :بما يلي علما

واليونيدو والبنك الدولي على  لليوئنديبي 2016تكاليف الوحدة األساسية لعام ب المتعلقتقرير ال (1)
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34 النحو الوارد في الوثيقة

مرة أخرى أقل من مستوى  أصبحتأن عملية الوحدة األساسية للبنك الدولي بمع التقدير،  (2)
  ؛ميزانيته وأنه سيعيد األرصدة غير المستخدمة

دوالر أمريكي،  2 040 715بقيمة  لليوئنديبي وافق على ميزانيات الوحدة األساسية المطلوبةأن ت ب) (
  .دوالر أمريكي 1 725 000لبنك الدولي بقيمة لدوالر أمريكي، و 2 040 715ليونيدو بقيمة لو

  )75/39(المقرر 

 المشروعات االستثمارية  (و)

  مشروعات إليضاح التكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار العالمي 

(البروبان) كغاز تبريد بديل في تصنيع أجھزة تكييف الھواء  R/290كولومبيا: مشروع إيضاحي لمادة 
 (يوئنديبي) التجارية في شركة الصناعات الحرارية

(أ): نظرة عامة على القضايا التي تم تبينھا خالل 8وفقا لتوصيات فريق االتصال الذي أُنشئ في إطار البند  .177
نظر في المشروعات اإليضاحية الخاصة بالتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار استعراض المشروعات، لل
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اللجنة التنفيذية أن توافق على المشروع اإليضاحي الستخدام  قررتالعالمي ودراسات الجدوى بشأن تبريد المناطق، 
R-290 ات الحرارية في كولومبيا (البروبان) كغاز تبريد بديل في تصنيع أجھزة تكييف الھواء في شركة الصناع

ً زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  500 000بمبلغ  ً لليوئنديبي، وخصم  35 000دوالراً أمريكيا  0.73دوالراً أمريكيا
 من االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل. 22-طن من قدرات استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون

  )75/40(المقرر 

إيضاحي الستخدام تكنولوجيا اإلرغاء العاملة بالبنتان المنخفض التكلفة للتحويل إلى  المغرب: مشروع
 التكنولوجيات غير المستنفدة لألوزون في رغاوي البوليوريثان في المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم

  (اليونيدو)

ايا التي تم تبينھا خالل (أ): نظرة عامة على القض8وفقا لتوصيات فريق االتصال الذي أُنشئ في إطار البند  .178
استعراض المشروعات، للنظر في المشروعات اإليضاحية الخاصة بالتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار 

اللجنة التنفيذية أن توافق على المشروع اإليضاحي الستخدام  قررتالعالمي ودراسات الجدوى بشأن تبريد المناطق، 
نتان منخفض التكلفة لتحويل التكنولوجيات غير المستنفدة لألوزون في رغاوي تكنولوجيا اإلرغاء العاملة بالب

دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف  280,500البوليوريثان في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في المغرب، بمبلغ 
  دوالرا أمريكيا لليونيدو. 19,635دعم الوكالة البالغة 

 )75/41(المقرر 

ضاحي لنظام التبريد العامل باألمونيا/ثاني أكسيد الكربون باستخدام وحدات كبس التبريد الصين: مشروع إي
اللولبية القابل للتحويل بالوتيرة شبه المحكمة في صناعة التبريد الصناعي والتجاري في شركة فوجيان 

  (يوئنديبي) سنومان المحدودة

روفلوروأورفان في األلواح المنفصلة في أطراف كولومبيا: مشروع إيضاحي للتحقق من استخدام المواد الھيد
  (يوئنديبي) من خالل استحداث تركيبات تحقق مردودية التكلفة 5المادة 

مصر: مشروع إيضاحي للخيارات منخفضة التكلفة للتحويل إلى التكنولوجيات غير المستنفدة لألوزون في 
 (يوئنديبي) رغاوي البوليوريثان لالستخدامات متناھية الصغر

المملكة العربية السعودية: مشروع إيضاحي إلزلة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام 
الھيدروفلوروأورفان كعامل نفخ للرغاوي في تطبيقات رغاوي الرش في البيئة مرتفعة درجات الحرارة 

  (اليونيدو)

أجھزة تكييف ھواء النافذة  المملكة العربية السعودية: مشروع إيضاحي لدى صناعات تكييف الھواء لتطوير
  (البنك الدولي) والمنفصلة باستخدام غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي

 تجنوب أفريقيا: مشروع إيضاحي عن المزايا التقنية واالقتصادية للحقن المعان بتفريغ الھواء في منشآ
  (اليونيدو) ب إلى البنتان141-األلواح المنفصلة المعاد تھيئتھا من الھيدروكلوروفلوروكربون

تايلند: مشروع إيضاحي في دور نظم الرغاوي لتشكيل البوليوالت سابقة الخلط لتطبيقات رغاوي 
  لدولي)(البنك ا البوليوريثان للرش باستخدام عوامل النفخ المنخفضة القدرة على االحترار العالمي

مشروع إقليمي: غرب آسيا: مشروع إيضاحي للترويج لغازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار 
 (اليونيب/اليونيدو) )II-PRAHAالعالمي في بلدان البيئة التي ترتفع فيھا درجة الحرارة في غرب آسيا (
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ة على القضايا التي تم تبينھا خالل (أ): نظرة عام8وفقا لتوصيات فريق االتصال الذي أُنشئ في إطار البند  .179
استعراض المشروعات، للنظر في المشروعات اإليضاحية الخاصة بالتكنولوجيات المنخفضة القدرة على االحترار 

اللجنة التنفيذية إرجاء النظر في المشروعات التالية إلى  قررتالعالمي ودراسات الجدوى بشأن تبريد المناطق، 
  ين:االجتماع السادس والسبع

الصين: مشروع إيضاحي لنظام التبريد العامل باألمونيا/ثاني أكسيد الكربون باستخدام وحدات كبس   )أ (
التبريد اللولبية القابل للتحويل بالوتيرة شبه المحكمة في صناعة التبريد الصناعي والتجاري في 

 ؛(يوئنديبي)شركة فوجيان سنومان المحدودة 

مواد الھيدروفلوروأورفان في األلواح المنفصلة في أطراف مشروع إيضاحي للتحقق من استخدام ال  )ب (
 ؛من خالل استحداث تركيبات تحقق مردودية التكلفة (يوئنديبي) 5المادة 

مصر: مشروع إيضاحي للخيارات منخفضة التكلفة للتحويل إلى التكنولوجيات غير المستنفدة   )ج (
 (يوئنديبي)؛لألوزون في رغاوي البوليوريثان لالستخدامات متناھية الصغر 

المملكة العربية السعودية: مشروع إيضاحي إلزلة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام   )د (
الھيدروفلوروأورفان كعامل نفخ للرغاوي في تطبيقات رغاوي الرش في البيئة مرتفعة درجات 

 ؛الحرارة (اليونيدو)

تكييف الھواء لتطوير أجھزة تكييف المملكة العربية السعودية: مشروع إيضاحي لدى صناعات   (ھ)
ھواء النافذة والمنفصلة باستخدام غازات التبريد المنخفضة القدرة على االحترار العالمي (البنك 

 الدولي)؛

جنوب أفريقيا: مشروع إيضاحي عن المزايا التقنية واالقتصادية للحقن المعان بتفريغ الھواء في   ) و(
ب إلى البنتان 141- من الھيدروكلوروفلوروكربون األلواح المنفصلة المعاد تھيئتھا تمنشآ

 (اليونيدو)؛

تايلند: مشروع إيضاحي في دور نظم الرغاوي لتشكيل البوليوالت سابقة الخلط لتطبيقات رغاوي   (ز)
 البوليوريثان للرش باستخدام عوامل النفخ المنخفضة القدرة على االحترار العالمي (البنك الدولي)

ب آسيا: مشروع إيضاحي للترويج لغازات التبريد المنخفضة القدرة على مشروع إقليمي: غر  (ح)
 (PRAHA-II)االحترار العالمي في بلدان البيئة التي ترتفع فيھا درجة الحرارة في غرب آسيا 

 (اليونيب/اليونيدو).

 )75/42(المقرر 

  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 زيل: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة األولى)البرا
  (اليوئنديبي/اليونيدو/ألمانيا/إيطاليا)

 .Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/40قّدم ممثل األمانة الوثيقتين  .180

 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة  من الثانية المرحلة باقتراح األعضاء من العديد رحبو .181
 والشركات المختلفة، القطاعات من عدداً  يغطي الذي والطموح الواسع لنطاقه تقديرھم عن معربين للبرازيل،

ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار  البدائل اختيار على التركيز مع السليمة، لكن الجريئة واستراتيجيته
 والوكاالت البلد من الطلب أخرى، مقترحات في الحال ھو كما المفيد، من سيكون أنه اءاألعض أحد وأفاد. العالمي
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 ذات القدرة المنخفضة على إحداث االحترار العالمي والتحلي البدائل توافر مدى رصد المشروع، تنفيذ أثناء المنفذة،
ً  المشروع تعديل في بالمرونة  .لذلك وفقا

 المبادالت خطوط لعملية تحويل اإلضافية التكاليف في تقييم الصعوبات حلّ  أن إلى األعضاء بعض وأشار .182
 مبدع ولكن على النحو المنعكس في التوصية، كان غير تقليدي، ،R-290 مع لتعمل الھواء تكييف لمعدات الحرارية
 في األطراف المتعدد إلى الصندوق الحكومة من قبل خيار إرجاع األموال أنه ينبغي إدراج آخر عضو وأفاد. وفعال
المخفض  الھيدروفلوروأورفانالرغاوى التي تتحول إلى  لمؤسسات اإلضافية التشغيل تكاليف تقدير في المبالغة حال

 .الشأن ھذا بالمياه، في أي قرار في

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من الثانية المرحلة بموجب الحكومة وفيما يتعلق بالتزام .183
ً ما نشأت بين  مسألة التناقض األعضاء أحد أثار ،2020 عام في المائة في 35 بنسبة ھدف اإلزالةلتحقيق  التي غالبا

 سبيل على البرازيل، حالة وفي. تمويله الذي يجري الفعلي االلتزام بإزالة الھيدروكلوروفلوروكربون والتخفيض
 بموجب اإلزالة في عليھا والمضافة إلى تلك الموافق الثانية، المرحلة بموجب المطلوبة المساعدة ستمثل المثال،
ً  وأفاد أنه سيكون. البرازيل في األساس خط من المائة في 51 تخفيضا بنسبة األولى، المرحلة ً إذا اتجاھا  إيجابيا
 .الموافق عليه التمويل مستوى مع تتناسب بتخفيضات الحكومات التزمت

 لديھا المشروعات في قطاع تصنيع التبريد وتكييف الھواء أن األمانة ممثل ورداً على المسائل المثارة، أفاد .184
 بعض األمر الذي يتطلب الكربون، أكسيد وثاني واألمونيا ،R-290 ذلك في بما للتنفيذ، الفرص من متنوعة مجموعة
 الحرارة مبادالت للتحوي اإلضافية التكاليف مسألة بشأن تقريرا األمانة وستقدم. المشروع تنفيذ في النھج في المرونة

 لمواصلة مناقشة انفتاحھا عن أعربت قد البرازيل حكومة أفاد أن وأخيراً، السادس والسبعين. اجتماعھا في اللجنة إلى
 باإلزالة الممتدة. االلتزام مسألة

المتحدة من األطراف المعنية مع ممثلي برنامج األمم  رسمي غير أن يجتمع فريق أن التنفيذية اللجنة ووافقت .185
 باإلزالة، التزام البرازيل ذلك في بما بالمشروع، الصلة ذات المسائل لمناقشة وحكومة البرازيل اإلنمائي واألمانة

 التشغيل على إحداث االحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الھواء وتكاليف ذات القدرة المنخفضة والبدائل
 .الرغاوي قطاع في المخفض ھيدروفلوروأورفانالالتي تتحول إلى صيغ  للمؤسسات اإلضافية

 بشكل المسائل جميع أنه تم حل الرسمي، غير الفريق مناقشات عن األمانة، في معرض إبالغه ممثل وأفاد .186
 .مرض

 اللجنة التنفيذية: وقررت .187

أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
من أجل تخفيض استھالك المواد  2021إلى  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل للفترة من 

دوالر  38,815,539في المائة من خط األساس، بمبلغ  45الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
  1,173,900دوالر أمريكي زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة  16,770,000أمريكي، يتألف من

دوالر أمريكي زائدأ تكاليف دعم الوكالة البالغة  11,216,697دوالر أمريكي لليوئنديبي؛ و 
دوالر أمريكي، زائداً تكاليف دعم الوكالة  7,727,273دوالر أمريكي لليونيدو؛ و  785,169

ً لحكومة ألمانيا؛ و  دوالراً  860,000البالغة  دوالراً أمريكياً، زائداً تكاليف دعم  250,000أمريكيا
  دوالراً أمريكياً لحكومة ايطاليا؛ 32,500الوكالة البالغة 

 أن تحاط علماً بما يلي:  )ب (

في المائة  35التزام حكومة البرازيل بتخفيض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  )1(
 ؛2021في المائة من خط األساس في عام  45وبنسبة  2020من خط األساس في عام 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
 
 

43 

- التزام حكومة البرازيل بفرض حظر على واردات واستخدام الھيدروكلوروفلوروكربون )2(
ب لقطاع تصنيع رغاوى البوليوريثان وعلى واردات وصادرات 141

 1ب في البوليوالت المستوردة السابقة الخلط بحلول 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 ؛2021الثاني/ يناير كانون 

أن اليوئنديبي ستبلغ عن تكاليف التشغيل اإلضافية خالل عملية التحول إلى صيغ  )3(
المخفض في قطاع الرغاوى عند طلب الشريحة الثانية من المرحلة  الھيدروفلوروأورفان

الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية على أنه من المتفق عليه أنه 
دوالر أمريكي/كغ، ستقوم حكومة  5.00في حال كانت التكاليف التشغيلية اإلضافية دون 

  البرازيل بإعادة األموال المرتبطة إلى الصندوق المتعدد األطراف؛

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من طن من قدرات استنفاد األوزون من  464.06أن تخصم   )ج (
 الھيدروكلوروفلوروكربونية المؤھل للتمويل في البرازيل؛االستھالك المتبقي من المواد 

المواد أن توافق على االتفاق بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية لخفض استھالك   )د (
ً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا

  ق الثامن عشر بھذا التقرير؛الھيدروكلوروفلوروكربونية، على النحو الوارد في المرف

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )ھ(
بقيمة  2917-2015الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرزيل وخطط تنفيذ الشرائح المقابلة لھا للفترة 

كاليف دعم الوكالة دوالر أمريكي زائداً ت 3,078,900دوالر أمريكي، يتألف من  7,107,717
ً لليوئنديبي؛ و  215,523البالغة  دوالر أمريكي زائداً تكاليف دعم  1,950,275دوالراً أمريكيا

دوالر أمريكي زائداً تكاليف دعم   1,299,386دوالراً أمريكياً لليونيدو؛ و  136,519الوكالة البالغة
ً لحكومة ألمانيا  144,614الوكالة البالغة  ً زائداً  250,000؛ و دوالراً أمريكيا دوالراً أمريكيا

  دوالر أمريكي لحكومة ايطاليا؛ و 32,500تكاليف دعم الوكالة البالغة 

أن تطلب إلى األمانة أن تضطلع بعمل إضافي على مستوى التكاليف اإلضافية لتحويل خطوط   (و)
تقرير إلى اللجنة  ، وتقديمR-290تصنيع مبادالت الحرارة في الشركات التي تتحول إلى تكنولوجيا 

التنفيذية في اجتماعھا السادس والسبعين، وتعديل تكلفة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل، على النحو المالئم، عند استالم الطلب المقدم للشريحة الثانية.

  )75/43(المقرر 

 (يوئينديبي/اليونيب/ألمانيا) ة األوليالشريح –كولومبيا: المرحلة الثانية 

. وأبلغ ممثل إيطاليا االجتماع، Add1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/4 2قدم ممثل األمانة الوثيقتين  .188
بالنيابة عن ألمانيا، أنه عقب المناقشات التي دارت بين البلدان قبل االجتماع الحالي، تقرر أن طلب الشريحة الثانية من 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا، سيتم تقديمھا إلى نظر االجتماع المرحلة الثانية من 
  .2017بدال من تقديمھا في اجتماعھا األخير في عام  2018ل للجنة التنفيذية في عام األو

وأشار الرئيس إلى وجود بعض النصوص بين قوسين معكوفة في التوصية، وبناء على اقتراح من أحد  .189
 األعضاء، قال إن مناقشات غير رسمية سوف تعقد لمعالجة النصوص الواردة بين قوسين معكوفين.

ك المناقشات، أبلغ االجتماع بأن حكومة كولومبيا قد التزمت بخفض استھالكھا من وعقب تل .190
في المائة من خط األساس في  65وبنسبة  2020في المائة من خط األساس في  60الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 

لھيدروكلوروفلوروكربونية . واتفق أيضاً على تعديل شرائح تمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ا2021
 دوالر أمريكي. 5,221,481وأن التمويل اإلجمالي للمرحلة الثانية سيكون بمبلغ 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
 
 

44 

  اللجنة التنفيذية: وقررت .191

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد على ، من حيث المبدأ، أن توافق  (أ)
استھالك المواد  خفضل 2021إلى  2015من الھيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا للفترة 

دوالرات  5 629  205 في المائة من خط األساس، بمبلغ 65الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
 315 244البالغة وكالة الدعم  زائداً تكاليف دوالر أمريكي، 4 503 481من  تتألف، أمريكية

 22 750البالغة وكالة ال دعم زائداً تكاليف دوالراً أمريكياً، 175 000و، لليوئنديبي دوالرا أمريكيا
 ً ً  543 000لليونيب، و  دوالراً أمريكيا  69 730زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالراً أمريكيا

 دوالراً أمريكياً لحكومة ألمانيا؛

 :اإلحاطة علما بما يلي  )ب(

خط أساس استھالك المواد  بتخفيضأن حكومة كولومبيا التزمت   )1(
في المائة في عام  65و 2020في المائة في عام  60الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 

 ؛2021

 مكافحةفي قطاع  ب141- تحظر استخدام الھيدروكلوروفلوروكربونسأن حكومة كولومبيا   )2(
 ؛2017 / كانون األولديسمبر 31 بحلولالحريق 

، السائب ب141-الھيدروكلوروفلوروكربونتحظر سأن حكومة كولومبيا   )3(
البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب الموجود في 141-الھيدروكلوروفلوروكربونو

 ؛2020كانون األول ديسمبر/  31لجميع االستخدامات بحلول 

أجھزة تكييف الھواء متوسطة الحجم تحظر تصنيع واستيراد سحكومة كولومبيا  أن  )4(
ھا سعة تبريدوتقل  22-التي تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون صولةومكيفات الوحدة المف

 ؛2020 / كانون األولديسمبر 31بحلول أطنان  5ن ع

التي أجھزة تكييف الھواء القائمة بذاتھا وتحظر تصنيع واستيراد سأن حكومة كولومبيا   )5(
 ؛2022 / كانون األولديسمبر 31 بحلول 22- تستخدم الھيدروكلوروفلوروكربون

خالل التحويل إلى  المتكبدةتكاليف التشغيل اإلضافية  باإلبالغ عنم وسيق يوئنديبيأن   )6(
عند طلب الشريحة الثانية من  غاويفي قطاع الرتركيبات الھيدروكلوروأورفان المخففة 

من على أن يكون  ،المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
دوالر أمريكي/كغ، ستعيد  2.13أقل من مفھوم أنه إذا كانت تكاليف التشغيل اإلضافية ال

 متعدد األطراف؛الإلى الصندوق ذات الصلة حكومة كولومبيا األموال 

استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  من قدراتطن  104.75خصم   )ج(
استنفاد  من قدراتطن  12.3التمويل، بما في ذلك  مؤھل للحصول علىال يتبقالمستھالك اال

سابقة الخلط المصدرة البوليوالت  الموجود في ب141-األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون
 (ب)؛68/42وفقا للمقرر 

-استنفاد األوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون من قدراتطن  17.55 خصم كمية أخرى قدرھا  )د(
 ؛مؤھل للحصول على التمويلال يقتبالمستھالك االمن  ب141

بين حكومة كولومبيا واللجنة التنفيذية لتخفيض استھالك المواد  االتفاقالموافقة على   )ھـ(
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 بھذا التقرير؛ التاسع عشرالوارد في المرفق ، الھيدروكلوروفلوروكربونية
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الموافقة على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )و(
 ،2018-2015الشرائح المقابلة لھا للفترة الھيدروكلوروفلوروكربونية لكولومبيا، وخطط تنفيذ 

دعم  زائداً تكاليف دوالر أمريكي، 2 342  591دوالرات أمريكية يتألف من  2 930 710 بمبلغ
ً  163 981بالغة الوكالة ال دعم  زائداً تكاليف دوالراً أمريكياً، 50 000و ،ليوئنديبي دوالراً أمريكيا
ً  6 500البالغة وكالة ال دعم  زائداً تكاليف دوالراً أمريكياً، 325 800و، ليونيب دوالراً أمريكيا
ً  41 838البالغة وكالة ال   لحكومة ألمانيا. دوالراً أمريكيا

 )75/44(المقرر 

(اليونيب  - الشريحة األولى –غيانا: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، المرحلة الثانية 
  واليوئنديبي)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/47قدم ممثل األمانة الوثيقة  .192

 اللجنة التنفيذية: وقررت .193

 أن تحاط علما بما يلي:  )أ (

واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية  (1)
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لغيانا؛

مع التقدير بالتزام حكومة غيانا بالتعجيل بخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لتحقيق  (2)
في المائة من خط األساس في  97.5و  2020في المائة من خط األساس في  35خفض بنسبة 

 ؛2030في المائة سنويا حتى عام  2.5مع الخدمة بنسبة ، 2025

 أن توافق:  )ب (

من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد  )1(
الستكمال إزالة استھالك  2025إلى  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية لغيانا للفترة 

ائة من خط األساس في الم 2.5الھيدروكلوروفلوروكربون (مع الخدمة المتبقية بنسبة 
ً يتألف من  746 430) بمبلغ 2030سنويا حتى  ً أمريكيا دوالراً  242  500دوالرا

ً تكاليف دعم الوكالة البالغة  ً زائدا ً لليونيب و  31  525أمريكيا ً أمريكيا دوالرا
441 500  ً ً أمريكيا ً تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالرا دوالرات  30  905زائدا

  لليوئنديبي؛أمريكية 

االتفاق بين حكومة غيانا واللجنة التنفيذية لخفض استھالك المواد  )2(
الھيدروفلوروكلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق العشرين بھذا التقرير؛

رة إزالة المواد الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدا )3(
 2018-2015الھيدروكلوروفلوروكربونية لغيانا وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم  55,500دوالرا أمريكيا يتألف من  233,648بمبلغ 
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف  159,750 دوالرا أمريكيا لليونيب، و 7,215الوكالة البالغة 

لليوئنديبي، على أساس الفھم بأنه إذا قررت غيانا المضي في  11,183الوكالة البالغة دعم 
عمليات التھيئة وما يرتبط بھا من خدمة إلى غازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة في 
معدات التبريد وتكييف الھواء التي صممت في األصل للمواد غير القابلة لالشتعال، فإنھا 
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قط مع تحمل جميع المسؤوليات والمخاطر ذات الصلة وفقا للمعايير ستقوم بذلك ف
 والبروتوكوالت ذات الصلة.

  )75/45(المقرر 

 (اليوئنديبي) الشريحة األولى –لبنان: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، المرحلة الثانية 

ل إن من المتوقع أن تحقق االستراتيجية ، وقاUNEP/OzL.Pro/ExCom/75/52قدم ممثل األمانة الوثيقة  .194
في  75و  2020في المائة من خط األساس بحلول عام  50خفضا في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 

طن بقدرات استنفاد األوزون. وتساءل أحد  36.05، مما يسفر عن إزالة 2025المائة من خط األساس بحلول عام 
خفض كمية إضافية في االستھالك المتبقي المؤھل للھيدروكلوروفلوروكربون المرتبط األعضاء عما إذا كان بالوسع 

بالمساعدة التقنية في قطاع التبريد وتكييف الھواء في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 
تي تتحقق من خالل الھيدروكلوروفلوروكربونية. وعقب إجراء المزيد من المشاورات، اتفق على زيادة اإلزالة ال

 طن بقدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. 36.65المرحلة الثانية إلى 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .195

أن توافق، من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   )أ (
استھالك  لخفض 2025إلى  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية للبنان للفترة 

دوالر أمريكي،  4,203,826في المائة من خط أساسه بمبلغ  75الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
 دوالرا أمريكيا لليوئنديبي؛ 294,268زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

أن تحاط علما بأن حكومة لبنان قد التزمت بتحقيق خفض في استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون   )ب (
 75، و 2020في المائة بحلول عام  50، و 2017المائة من خط أساسه بحلول عام  في 18بنسبة 

 ؛2025في المائة بحلول عام 

- أن تحاط علما بالتزام حكومة لبنان بإصدار حظر على الواردات من الھيدروكلوروفلوروكربون   )ج (
كانون الثاني يناير/  1ب السائل والمتضمن بالوليوالت السابقة الخلط المستوردة بحلول 141

يناير/ كانون  1، باستثناء ذلك المستخدم في الخدمة بحلول 22-، والھيدروكلوروفلوروكربون2020
 ؛2026الثاني 

طن بقدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  36.65أن تخفض كمية تبلغ   )د (
 من االستھالك المتبقي من ھذه المادة المؤھل للتمويل؛

توافق على االتفاق بين حكومة لبنان واللجنة التنفيذية بشأن خفض استھالك المواد أن   (ھ)
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

 الھيدروكلوروفلوروكربونية، الوارد في المرفق الحادي والعشرين بھذا التقرير؛

رحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد أن توافق على الشريحة األولي من الم  ) و(
بمبلغ  2018-2015الھيدروكلوروفلوروكربونية للبنان وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

دوالر أمريكي  168 700دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  2 410  000
 لليوئنديبي.

  )75/46(المقرر 
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 الشريحة األولى –إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عمان: المرحلة الثانية من خطة 
 (اليونيدو/اليونيب)

وقالت إن الشرط الجزائي في التذييل  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/61ة ـالوثيققدمت ممثلة األمانـة  .196
دوالراً  180مقدار عديله من أجل خفض قيمة التمويل بتألف من االتفاق بين حكومة عمان واللجنة التنفيذية ينبغي -7

ً عن كل استھالك لكيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون بدال من مبلغ  ً لكل استھالك  134أمريكيا دوالراً أمريكيا
 لكيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون، لكل سنة لم تحقق فيھا األھداف المحددة في االتفاق.

  اللجنة التنفيذية:  وقررت .197

  يلي:أن تحيط علماً بما   (أ)

التقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (1)
  الھيدروكلوروفلوروكربونية لعمان؛

السائبة الموجودة  ب 141- تعھد حكومة عمان بحظر واردات الھيدروكلوروفلوروكربون  (2)
 2017يناير/ كانون الثاني  1في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة في موعد أقصاه 

  ، على التوالي؛2018يناير/ كانون الثاني  1و

أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ب)
لخفض استھالك المواد  2020إلى  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية لعمان للفترة من 

دوالراً  530 950في المائة من خط أساسه، بمبلغ قدره  35الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 
دوالراً  19 950دوالراً أمريكياً، زائداً تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  285 000أمريكياً، يتألف من 
ً لليونيدو، و دوالراً  26 000ائداً تكاليف دعم الوكالة بمبلغ دوالراً أمريكياً، ز 200 000أمريكيا
  أمريكياً لليونيب؛

ً من قدرات استنفاد األوزون من استھالك المواد  5.32أن تخصم كمية قدرھا   (ج) طنا
  الھيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤھل للتمويل؛

فض استھالك المواد أن توافق على االتفاق المبرم بين حكومة عمان واللجنة التنفيذية لخ  (د)
ً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة ھذه المواد، الوارد في  الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا

  المرفق الثاني والعشرين بھذا التقرير؛

أن توافق على الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ھـ)
، بمبلغ 2018- 2015لخطط الموازية لتنفيذ الشريحة للفترة الھيدروكلوروفلوروكربونية لعمان، وا

دوالر أمريكي، زائداً تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  215 000دوالرات أمريكية، يتألف من  324 405
دوالر أمريكي، زائداً تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  83 500دوالراً أمريكياً لليونيدو، ومبلغ  15 050
855 10  ً لليونيب، على أن يكون مفھوماً أنه لن يوافق على أي تمويل آخر للشرائح  دوالراً أمريكيا

الالحقة من المرحلة الثانية من خطة إدارة اإلزالة لعمان لحين فرض الحظر على واردات 
  ب السائب والوارد في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة. 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  )75/47(المقرر 

  (اليونيدو) المرحلة الثانية –خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالسودان: 

وقال إن اليونيدو قد أبلغت األمانة بأن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/67قدم ممثل األمانة الوثيقة  .198
 .2020في المائة من خط األساس بحلول عام  75حكومة السودان وافقت على االلتزام بخفض بنسبة 
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أحد األعضاء أنه في عدد من الحاالت، كانت البلدان تطلب موارد ضخمة في تمويل الشريحة األولى والحظ  .199
من خططھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وأعرب عن قلقه بأن ھذه البلدان والوكاالت المنفذة، قد ال 

نظر اللجنة التنفيذية في طلب تمويل الشريحة في المائة من الشريحة قبل أن ت 20تتمكن من تحقيق الصرف بنسبة 
في المائة قبل  20الثانية. وأعرب عن أمله في أن تتوصل حكومة السودان واليونيدو إلى عتبة صرف األموال البالغة 

 ، من أجل تجنب أي تأخيرات في الموافقة على تمويل الشريحة الثانية.2018عام 

  اللجنة التنفيذية: وقررت .200

  لما:اإلحاطة ع  (أ)

 المواد إزالة إدارة خطة من ثانيةال ةمرحلال تنفيذ عن المرحلي بالتقرير  )1(
 ؛للسودان الھيدروكلوروفلوروكربونية

ب 141-بالتزام حكومة السودان بفرض حظر على واردات الھيدروكلوروفلوروكربون  )2(
مشروعات ، بمجرد أن يتم االنتھاء من 2020يناير/ كانون الثاني  1السائب اعتبارا من 

  التحول في قطاع الرغاوي؛

الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (ب)
من أجل خفض استھالك  2020إلى  2015الھيدروكلوروفلوروكربونية للسودان للفترة 

دوالر  2 750 729في المائة من خط أساسه، بمبلغ قدره  75الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 
  دوالرا أمريكيا لليونيدو؛ 192 551أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 

طن من قدرات استنفاد األوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من  31.34خصم   (ج)
  االستھالك المتبقي المؤھل للتمويل من الھيدروكلوروفلوروكربون؛

لسودان واللجنة التنفيذية بشأن خفض استھالك المواد الموافقة على االتفاق بين حكومة ا  (د)
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في المرفق الثالث والعشرين بھذا التقرير؛

ة إزالة المواد الشريحة األولى من المرحلة الثانية من خطة إدارالموافقة على   (ھ)
المقابلة، بمبلغ  2019-2015الھيدروكلوروفلوروكربونية للسودان، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

دوالرا أمريكيا لليونيدو،  166,850دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  2 383 572
ي وتقديم الخدمات المرتبطة على أساس الفھم بأنه إذا قرر السودان المضي قدما في التعديل التحديث

بغازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الھواء المصممة في األصل 
لمواد غير قابلة لالشتعال، فإنه يفعل ذلك مع افتراض أنه يتحمل جميع المسؤوليات والمخاطر 

  .المرتبطة بذلك، ووفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة فقط

  )75/48(المقرر 

  المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 األولى الشريحة -األولى  المرحلة الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة بوتسوانا: خطة
  (اليونيب/اليونيدو)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/39قدم ممثل األمانة الوثيقة  .201

وأعاد أحد األعضاء التأكيد على قلقه إزاء الكميات الكبيرة من الموارد التي يتم طلبھا في الشرائح األولى  .202
لتمويل خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. والحظ أنه بالنسبة لبوتسوانا، بلغ طلب التمويل في 

مالي لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المائة من التمويل اإلج 49الشريحة األولى ما نسبته 
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في المائة من  20وأعرب عن أمله في أن تكون الوكاالت المنفذة مستعدة لمساعدة بوتسوانا على تحقيق الصرف بنسبة 
 ، حتى ال يكون ھناك أي تأخير في النظر في الشريحة الثانية من التمويل.2018الشريحة قبل عام 

 :التنفيذية نةاللج وقررت .203

المواد  إزالة إدارة خطة من األولى المرحلة على المبدأ، حيث من الموافقة،  ) أ(
لخفض استھالك  2020إلى  2015 للفترة لبوتسوانا الھيدروكلوروفلوروكربونية

ً  616 000في المائة من خط األساس، بمبلغ  35الھيدروكلوروفلوروكربون بنسبة  ، دوالراً أمريكيا
دوالراً  36 400زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة دوالراً أمريكياً،  280 000يتألف من مبلغ 

ّ ليونيب، ومبلغ   19 600دوالراً أمريكيا، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  280 000أمريكيا
 دوالراً أمريكيا ليونيدو؛

من  المستدام المجمع للخفض البداية كنقطة تحدد أن على وافقت بوتسوانا حكومة أن مالحظة  (ب)
 استنفاد قدرات من طن 11.0 قدره أساس خط الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد استھالك

 المبلغ األوزون استنفاد قدرات من طن 11.0 البالغ الفعلي االستھالك باستخدام األوزون، المحسوب
 مونتريال؛ بروتوكولمن  7 المادة بموجب 2010 و  2009لعامي عنه

 نقطة من الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد من استنفاد األوزون قدرات من طن 3.85 خصم  (ج)
 الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ المواد المجمع المستدام من استھالك للخفض البداية

المواد  استھالك لخفض التنفيذية واللجنة بوتسوانا حكومة بين االتفاق مشروع على الموافقة  (د)
  التقرير؛ بھذا الرابع والعشرين المرفق في الوارد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 المواد إزالة إدارة خطة من األولى المرحلة من األولى الشريحة على الموافقة )ھ(
 بمبلغ ،2017-2015تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  وخطط لبوتسوانا، الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالراً أمريكياً، زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة  135 000يتألف من  أمريكياً، دوالراً  302 350
ً ليونيب، 17 550  الوكالة دعم تكاليف زائداً  أمريكياً، دوالراً  140 000ومبلغ  دوالراً أمريكيا
  دوالراً أمريكياً ليونيدو. 9 800 البالغة

 )75/49(المقرر 

  (اليونيدو) الشريحة األولى –ھيدروكلوروفلوروكربونية، المرحلة األولى ليبيا: خطة إدارة إزالة المواد ال

  .Add.1و UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/53قدم ممثل األمانة الوثيقتين  .204

وعقب مالحظات أشادت بجھود ليبيا، بمساعدة اليونيدو، في إيجاد مسار للتقدم صوب إعادة البلد إلى االمتثال  .205
  جنة التنفيذية:الل قررتلبروتوكول مونتريال، 

واد   )أ ( ة الم ة إدارة إزال ن خط ى م ة األول ى المرحل دأ عل ث المب ن حي ة م الموافق
رة  ا للفت ة لليبي ى  2015الھيدروكلوروفلوروكربوني واد  2018إل تھالك الم ض اس لخف

بة  ة بنس غ  10الھيدروكلوروفلوروكربوني اس، بمبل ط األس ن خ ة م ي المائ دوالر  1 908 843ف
م أن  133 619دعم الوكالة البالغة  أمريكي، زائدا تكاليف ى أساس الفھ دوالرا أمريكيا لليونيدو، عل

 الموافقة ال تخل بعمل آلية بروتوكول مونتريال لمعالجة عدم االمتثال؛

ة للخفض  )ب ( ى أن تحدد كنقطة بداي د وافقت عل ا ق ع أن تحاط علما بأن حكومة ليبي تدام في  المجم المس
درهاستھالك المواد الھيدروكلوروفلور ة خط أساس ق درات  118.38 وكربوني ة طن من ق في المائ

الغ  ي الب تھالك الفعل تخدام االس وب باس تنفاد األوزون، محس تنفاد   97.5اس درات اس ن ق ن م ط
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امي   139.3األوزون و ه لع غ عن تنفاد األوزون المبل درات اس ن ق ن م ى 2010و  2009ط ، عل
تنفاد األوزون  4.72وخصم  من بروتوكول مونتريال، 7التوالي، بموجب المادة  درات اس طن من ق

 طن من قدرات استنفاد األوزون؛ 113.66مستوردة للتخزين مما يسفر عن 

ة من نقطة  26.51خصم   )ج ( واد الھيدروكلوروفلوروكربوني تنفاد األوزون من الم درات اس طن من ق
 ؛المستدام من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المجمع البداية للخفض

واد   )د ( تھالك الم ض اس ة لخف ة التنفيذي ا واللجن ة ليبي ين حكوم اق ب ى االتف ق عل أن تواف
 الھيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في المرفق الخامس والعشرين بھذا التقرير؛

واد   (ھ) ة الم ة إدارة إزال ي لخط ة األول ن المرحل ى م ريحة األول ى الش ق عل أن تواف
ا و ة لليبي ريحة الھيدروكلوروفلوروكربوني ذ الش ة تنفي ة خط رة المقابل غ 2018-2015للفت ، بمبل

 دوالرا أمريكيا لليونيدو. 120 257دوالر أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1 717 950

 )75/50(المقرر 

  طلب شريحة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 الشريحة الثانية –البحرين خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، المرحلة األولى 
 (اليونيب/اليونيدو)

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/37قدم ممثل األمانة الوثيقة  .206

وألقت المناقشات الضوء على مبررات الموافقة على طلب الشريحة على أساس استثنائي. وأشير إلى أن  .207
في المائة في الشريحة السابقة يعود إلى النتيجة اإلحصائية التي  20اإلخفاق في تحقيق الحد األقصى لإلنفاق البالغ 

لوروفلوروكربونية وخطة إدارة اإلزالة النھائية. وفي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكجمعت معا الشريحة األولى من 
حالة استبعاد األموال من خطة إدارة اإلزالة النھائية، حقق اإلنفاق في الشريحة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

ك شواغل في المائة. وعالوة على ھذا المبرر كانت ھنا 20الھيدروكلوروفلوروكربونية في الواقع الحد األقصى البالغ 
بأن التأخير في الموافقة على الشريحة الثانية سيكون له تأثيرات على تنفيذ عنصر قطاع الخدمة وعلى احتمال عدم 

  االمتثال لبروتوكول مونتريال.

  :اللجنة التنفيذية قررتوعقب المناقشات،  .208

لخطة إدارة ى أن تحاط علما بالتقرير المرحلي المتعلق بتنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األول  )أ (
  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في البحرين؛

لخطة إدارة إزالة المواد أن توافق على الشريحة الثانية من المرحلة األولى   )ب (
بمبلغ  2016-2015للبحرين وعلى خطط تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة  الھيدروكلوروفلوروكربونية

دوالرا أمريكيا لليونيب وذلك  18,850دعم الوكالة البالغة  دوالر أمريكي، زائدا تكاليف 145,000
على أساس استثنائي وشريطة أال يتم تحويل المبالغ الموافق عليھا إلى اليونيب إلى أن يبلغ صرف 

(ج) من االتفاق المبرم بين 5في المائة تمشيا مع الفقرة  20الشريحة األولى عتبة الصرف بنسبة 
 لتنفيذية.حكومة البحرين واللجنة ا

 )75/51(المقرر 
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 -المتعددة القوميات): خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، المرحلة األولى  –بوليفيا (دولة 
 (اليونيدو) الشريحة الثالثة

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/38قدم ممثل األمانة الوثيقة  .209

على االمتثال التابع لليونيب لتمكين البلد من التغلب  وبعد تعليق رحب بالمساعدة التي قدمھا برنامج المساعدة .210
على عدم اتساق اإلبالغ في األعوام السابقة، أعرب األعضاء عن األمل في إمكانية توفير االستدامة لإلبالغ المحسن 

 على المدى الطويل.

 اللجنة التنفيذية: وقررت .211

 أن تحاط علما بما يلي:  )أ (

الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد التقرير المرحلي عن تنفيذ  (1)
  الھيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات؛

أن االتفاق المبرم بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات واللجنة التنفيذية الوارد في   (2)
ألف -2 نوالتذييلي 10و  9ه في الفقرتين المرفق السادس والعشرين بھذا التقرير قد تم تحديث

ألف ليعكس نقل الوكالة المنفذة الرئيسية من حكومة ألمانيا إلى اليونيدو عمال بالمقرر -5و 
لإلشارة إلى أن االتفاق المنقح يحل محل االتفاق المبرم في  16(د) وفي الفقرة 74/14

  االجتماع الثاني والسبعين؛

ً بالتحديا  )ب ( ت التي تواجھھا دولة بوليفيا المتعددة القوميات في اإلبالغ عن أن تحاط علما أيضا
من بروتوكول مونتريال وبموجب التقارير المرحلية عن تنفيذ البرنامج  7المادة  استھالكھا بموجب 

 القطري وأن:

بيانات  2013و 2012و  2011ستقدم لألعوام حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات  (1)
من بروتوكول مونتريال إلى أمانة األوزون، وكذلك في إطار  7مادة منقحة بموجب ال

تقرير البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق، بناء على نتائج تقرير التحقق المقدم إلى 
 االجتماع الخامس والسبعين؛

ستتحقق الحكومة من استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب  (2)
وأنه قد حدث نتيجة لھذا التقييم  2010و  2009ن بروتوكول مونتريال لعامي م 7المادة 

تغيير في البيانات المبلغ عنھا ستقدمھا الحكومة لتنظر فيھا لجنة التنفيذ بموجب إجراء عدم 
االمتثال لبروتوكول مونتريال وستبلغ اللجنة التنفيذية بھذه البيانات عندما يتم تقديم الشريحة 

 ؛خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالرابعة من 

ً من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون (3) ب الوارد في 141–ستتحقق الحكومة أيضا
، وإذا اقتضى األمر، ستقوم 2014-2007البوليوالت سابقة الخلط المستوردة في الفترة 

  بعا لذلك؛بتحديث البيانات المقدمة في إطار تقرير البرنامج القطري ت

يمكن أن يساعد برنامج اليونيب للمساعدة على االمتثال حكومة دولة بوليفيا المتعددة  (4)
  القوميات في تعزيز مؤسساتھا الوطنية المتعلقة بتنفيذ بروتوكول مونتريال؛

أن تطلب إلى اليونيدو أن يقدم في تقريره المرحلي السنوي حالة تنفيذ العمل نحو تحسين طريقة   )ج (
  الحكومة عن البيانات؛إبالغ 
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أن توافق على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )د (
الھيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 

 5,805لغة دوالرات أمريكية، زائدا تكاليف دعم الوكالة البا 64 500، بمبلغ 2015-2018
دوالرات أمريكية لليونيدو، على أساس الفھم بأنه إذا قررت دولة بوليفيا المتعددة القوميات المضي 
قدما في عمليات التھيئة وما يرتبط بھا من خدمات لغازات التبريد القابلة لالشتعال والسامة في 

، تفعل ذلك على أساس معدات التبريد وتكييف الھواء المصممة أصال لمواد غير قابلة لالشتعال
 تحملھا لجميع المسؤوليات والمخاطر ذات الصلة وفقط وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة.

  )75/52(المقرر 

 الشريحة الخامسة واألخيرة –البرازيل: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى 
  (اليوئنديبي/ألمانيا)

وأوضح أن التوصية المقترحة تتضمن  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/40قدم ممثل األمانة الوثيقة  .212
خفضا في التمويل المرتبط بمؤسسة رغاوي واحدة كان قد تم تعريفھا على أنھا غير مؤھلة بعد الموافقة على خطة 

  بين حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية. إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبناء عليه، تم تعديل االتفاق

  اللجنة التنفيذية: وقررت .213

  اإلحاطة علما:  (أ)

 إزالة إدارة خطة من األولى المرحلة من الرابعة الشريحة تنفيذ عن المرحلي بالتقرير  )1(
 للبرازيل؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد

الوارد في المرفق السابع والعشرين بھذا  التنفيذية واللجنة البرازيل حكومة بين االتفاق بأن  )2(
ً بمقدارخصم ألف ليعكس-2التقرير، قد تم تحديثه في التذييل   أمريكي دوالر  179,300ا

 بتحويل المتعلق ،ليوئنديبيل أمريكيا دوالرا 13,448 البالغة الوكالة دعم تكاليف زائدا
 الصندوق في إطار ويلمللت مؤھلة غير أنھات على حدد التي ،أرينوس الرغاوي منشأة
 الھيدروكلوروفلوروكربونية، المواد إزالة إدارة خطة على الموافقة بعد األطراف المتعدد

 إليه التوصل تم الذي االتفاق حلم يحل المحدث فاقتاال أنى ال شارةلإل 16 فقرةإلضافة الو
 والستين؛ الرابع االجتماع في

 سنوي ساسأ على مرحلية تقارير تقديم ألمانيا وحكومة واليوئنديبي البرازيل حكومة إلى تطلب أن  (ب)
 وتقارير المشروع، يستكمل أن الى واألخيرة الخامسة بالشريحة المتعلق العمل برنامج تنفيذ عن

، الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من الثانية المرحلة على الموافقة حتى التحقق
  ؛2018عام  في التنفيذية للجنة خيراأل الجتماعإلى ا المشروع وذلكوتقرير إنجاز 

أن تطلب إلى اليوئنديبي أن يدرج في التقرير المرحلي الذي سيقدم إلى االجتماع السابع والسبعين،   (ج)
قائمة كاملة عن منشآت الرغاوي المنتجة التي ساعدھا الصندوق المتعدد األطراف خالل المرحلة 

ب، والقطاع الفرعي، 141-ي ذلك إزالة استھالكھا من الھيدروكلوروفلوروكربوناألولى، بما ف
 وخط أساس المعدات والتكنولوجيا المعتمدة؛
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أن توافق على الشريحة الخامسة واألخيرة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  (د)
دوالر  2,035,094بمبلغ  2016الھيدروكلوروفلوروكربونية للبرازيل وخطة تنفيذ الشريحة لعام 

 110,303دوالر امريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,470,700أمريكي يتألف من 
دوالرا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  409,091دوالرات أمريكية لليوئنديبي، ومبلغ 

 دوالر أمريكي أللمانيا. 45,000

  )75/53(المقرر 

 الشريحة الخامسة واألخيرة –إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى  الصين: خطة إدارة
  (يوئنديبي:اليونيدو/البنك الدولي/ألمانيا)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/41قدم ممثل األمانة الوثيقة  .214

لى التقدم الذي وخالل المناقشة، أشاد عدد من األعضاء بالجھود التي تبذلھا الصين ووأعربوا عن تھنئتھم ع .215
أحرزته في تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية عبر مختلف القطاعات. 
وطُلب توضيح عن مسألتين. وترتبط المسألة األولى باإلبالغ وتغطية الفائدة المكتسبة على مبالغ الشريحة غير 

غ عن ذلك، طرح سؤال عما إذا كانت مبالغ الفائدة متدنية. غير أن أحد المنصرفة. ومع اإلعراب عن التقدير لإلبال
األعضاء قال إن مبالغ الفائدة المكتسبة ينبغي أال تمنع الموافقة على الطلب، نظرا للتقدم الشامل المحرز في المرحلة 

كانت تلبي شروط اتفاقھا مع األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للصين وحقيقة أن الصين 
 اللجنة التنفيذية، وأن اللجنة يمكن أن تتصل بالصين بطريقة ثنائية لمناقشة ھذه المسألة.

وطُلب التوضيح الثاني بالعالقة إلى تحويل خط إنتاج مضخة حرارية كجزء من المشروع لتحويل اإلنتاج في  .216
ألصلي بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية كان سيتم تحويل . وفي االتفاق اR-290قطاع التبريد وتكييف الھواء إلى 

خطا لإلنتاج وفقا لتعاريف  17. وتم بالفعل تحويل R-290خطا لإلنتاج في قطاع التبريد وتكييف الھواء إلى  18
واط (تكييف الھواء، وتكييف  14,000القطاع في االتفاق األصلي، الذي اشتمل على معدات لھا قدرة تبريد أقل من 

الھواء المجزأ، والتبريد وتكييف الھواء المتعدد التجزئة/تكييف ھواء الغرف). وكان طلب تحويل خط إنتاج مضخة 
ة في سياق االستخدام المتزايد للمضخات الحرارية في الصين، وكمبادرة لتحسين نوعية الھواء في الصين. وقد حراري

سلط الضوء على ذلك كمبادرة بيئية مھمة من جانب البلد. وتم اإلعراب عن رأي مفاده إنه بالرغم من أن تحويل 
ن من المفيد توافر المرونة الالزمة لتعديل لم يكن في االتفاق األصلي، سيكو R-290المضخات الحرارية إلى 

 المشروع وفقا للموقف المتطور في الصين. ويمكن أن يتم ھذا التعديل على أساس استثنائي.

في الصين، قال ممثل اليونيدو  R-290وردا على سؤال بخصوص سوق معدات تكييف الھواء التي تستخدم  .217
رة شراء خضراء من جانب حكومة الصين يحتمل أن يكون لھا أثر إنه مع أن استيعاب السوق كان بطيئا، ھناك مباد

 R-290. وعالوة على ذلك، فإن ترخيص المعدات التي تستخدم R-290على مدى قبول السوق للمعدات التي تستخدم 
 في السوق قد تم الحصول عليه من جانب عدد كبير من المؤسسات، مما يشكل إنجازا كبيرا في مدى قبول السوق.

نھاية المناقشة، ھنأ الرئيس الصين، مع مالحظة التحديات التي فرضھا مستوى الصناعة في الصين وفي  .218
واألثر على األجزاء األخرى من العالم للتنفيذ الناجح لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الصين، 

 بالنظر إلى صادرات البلد.

القطاعين على نحو منفصل في الشريحة الخامسة واألخيرة من خطة ونظرت اللجنة التنفيذية بعد ذلك في  .219
 إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

الصين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) قطاع رغاوي البوليسترين 
 (اليونيدو/ألمانيا) المسحوبة بالضغط

 اللجنة التنفيذية: قررت .220
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 رغاوي البوليسترين قطاع لخطة الرابعة الشريحة تنفيذ عن المرحلي بالتقرير علما أن تحيط  أ)(
  للصين؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى للمرحلة بالضغط المسحوبة

 المتعلق العمل برنامج تنفيذ عن مرحلية تقارير تقدما أن ويونيدو الصين حكومة إلى تطلبأن   (ب)
 على الموافقة حتى تحقق وتقارير المشروع، استكمال حتى األخيرة على أساس سنوي بالشريحة
المشروع بعد ستة أشھر من االستكمال التشغيلي للخطة القطاعية  استكمال الثانية، وتقرير المرحلة

  ؛2018عام في  التنفيذية للجنة األخير االجتماع وفي موعد أقصاه

 بالضغط المسحوبة البوليسترين رغاوي قطاع لخطة واألخيرة الخامسة الشريحة على توافقأن   (ج)
 تنفيذ وخطة للصين، الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى للمرحلة

أمريكي،  دوالر 6,733,000 تشمل أمريكي دوالر 7,764,491 بمبلغ  2016الشريحة المقابلة لعام
 أمريكي دوالر 500,000 و ليونيدو؛ أمريكي دوالر 471,310 البالغة الوكالة دعم تكاليف زائداً 
  و ألمانيا؛ لحكومة أمريكي دوالر 60,181 البالغة الوكالة دعم تكاليفاً زائد

 الناتج أمريكي دوالر 62,905 بمبلغ ليونيدو المقبلة التحويالت تغطية الخزانة أمين إلى أن تطلب  (د)
 األموال على 2014 األول / كانونديسمبر 31 حتى الصين لحكومة اإلضافية المكتسبة الفائدة عن
 للصين، بالضغط المسحوبة رغاوي البوليسترين قطاع خطة تنفيذ أجل من تحويلھا وتم سبق التي
  .69/24المقرر  بموجب وذلك

 )75/54(المقرر 

األولى) قطاع رغاوي البوليوريثان الصين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة 
 (البنك الدولي) الجاسئة

 اللجنة التنفيذية: قررت .221

رغاوي البوليوريثان  قطاع لخطة الرابعة الشريحة تنفيذ عن المرحلي بالتقرير علما أن تحيط  (أ)
  في الصين؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى للمرحلة الجاسئة

 المتعلق العمل برنامج تنفيذ عن مرحلية تقارير يقدما أن والبنك الدولي الصين حكومة إلى تطلب أن  (ب)
 على الموافقة حتى تحقق وتقارير المشروع، استكمال حتى األخيرة على أساس سنوي بالشريحة
القطاعية المشروع بعد ستة أشھر من االستكمال التشغيلي للخطة  استكمال الثانية، وتقرير المرحلة

  ؛2018في عام  التنفيذية للجنة األخير االجتماع وفي موعد أقصاه

 للمرحلة البوليوريثان الجاسئة رغاوي قطاع لخطة واألخيرة الخامسة الشريحة على توافقأن   (ج)
الشريحة  تنفيذ وخطة للصين، الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى

 البالغة الوكالة دعم تكاليف أمريكي، زائداً  دوالر 10,950,000 بمبلغ  2016المقابلة لعام
  و للبنك الدولي؛ أمريكي دوالر 766,500

 أمريكي دوالر 6,431 بمبلغ للبنك الدولي المقبلة التحويالت تغطية الخزانة أمين إلى أن تطلب  (د)
 التي األموال على 2014 األول ديسمبر/ كانون 31 حتى الصين لحكومة المكتسبة الفائدة عن الناتج
 بموجب وذلك للصين، رغاوي البوليوريثان الجاسئة قطاع خطة تنفيذ أجل من تحويلھا وتم سبق

  .69/24المقرر 

 )75/55(المقرر 
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الصين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) قطاع التبريد وتكييف الھواء 
 (اليوئنديبي) الصناعي والتجاري

 اللجنة التنفيذية: قررت .222

التبريد  قطاع لخطةى األول للمرحلة الرابعة الشريحة تنفيذ عن المرحلي بالتقرير علما أن تحيط  (أ)
  في الصين؛وتكييف الھواء الصناعي والتجاري 

 المتعلق العمل برنامج تنفيذ عن مرحلية تقارير يقدما أن واليوئنديبي الصين حكومة إلى تطلبأن   (ب)
 على الموافقة حتى تحقق وتقارير المشروع، استكمال حتى األخيرة على أساس سنوي بالشريحة
المشروع بعد ستة أشھر من االستكمال التشغيلي للخطة القطاعية  استكمال الثانية، وتقرير المرحلة

  ؛2019في عام  التنفيذية للجنة األخير االجتماع وفي موعد أقصاه

التبريد وتكييف الھواء  قطاع لخطة األولى للمرحلةواألخيرة  الخامسة الشريحة على توافقأن   (ج)
 دوالر 9,150,000 بمبلغ  2016الشريحة المقابلة لعام تنفيذ وخطة للصين، الصناعي والتجاري

  و لليوئنديبي؛ أمريكي دوالر 600,500 البالغة الوكالة دعم تكاليف أمريكي؛ زائداً 

 الناتج أمريكي دوالر 33,650 بمبلغ لليوئنديبي المقبلة التحويالت تغطية الخزانة أمين إلى أن تطلب  (د)
 سبق التي األموال على 2014 األول ديسمبر/ كانون 31 حتى الصين لحكومة المكتسبة الفائدة عن
 بموجب وذلك ،التبريد وتكييف الھواء الصناعي والتجاري قطاع خطة تنفيذ أجل من تحويلھا وتم

  .69/24المقرر 

 )75/56(المقرر 

الصين: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة األولى) قطاع تصنيع تكييف ھواء 
  (اليونيدو) الغرف

 اللجنة التنفيذية: قررت .223

تكييف ھواء الغرف  تصنيع قطاع لخطة الرابعة الشريحة تنفيذ عن المرحلي بالتقرير علما أن تحيط  (أ)
  للصين؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من األولى للمرحلة

 المتعلق العمل برنامج تنفيذ عن مرحلية تقارير يقدما أن واليونيدو الصين حكومة إلى تطلبأن   (ب)
 على الموافقة حتى تحقق وتقارير المشروع، استكمال حتى األخيرة على أساس سنوي بالشريحة
المشروع بعد ستة أشھر من االستكمال التشغيلي للخطة القطاعية  استكمال وتقريرالثانية،  المرحلة

  ؛2019في عام  التنفيذية للجنة األخير االجتماع وفي موعد أقصاه

 من األولى للمرحلةالتبريد وتكييف الھواء  قطاع لخطة واألخيرة الخامسة الشريحة على توافقأن   (ج)
الشريحة المقابلة  تنفيذ وخطة للصين، الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة
 دوالر 787,500 البالغة الوكالة دعم تكاليف أمريكي؛ زائداً  دوالر 11,250,000 بمبلغ  2016لعام

لليونيدو، مع مالحظة أن الصين تتمتع بالمرونة في تحويل خط إنتاج مضخة حرارية إلى  أمريكي
R-290 و ي؛على أساس استثنائ  
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 الناتج أمريكي دوالر 94,424 بمبلغ لليونيدو المقبلة التحويالت تغطية الخزانة أمين إلى أن تطلب  (د)
 سبق التي األموال على 2014 األول ديسمبر/ كانون 31 حتى الصين لحكومة المكتسبة الفائدة عن
  .69/24المقرر  بموجب وذلك ،التبريد وتكييف الھواء قطاع خطة تنفيذ أجل من تحويلھا وتم

 )75/57(المقرر 

 –جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى 
  (اليونيدو/اليونيب) الشريحة الثانية

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/44قدم ممثل األمانة الوثيقة  .224

بذلھا اليونيب واليونيدو إلتباع النھج المعروض في المقرر والحظ أحد األعضاء مع التقدير الجھود الذي  .225
في تنفيذ الشريحة األولى وإعداد الشريحة الثانية للتقديم، وخصوصا فيما يتعلق باالمتثال لقرارات مجلس  73/57

طلب  األمن في األمم المتحدة، ووسيلة صرف األموال، والھياكل التنظيمية وإجراءات الرصد، وبتأييد من عضو آخر،
  اإلبقاء على ھذا النھج.

  اللجنة التنفيذية: وقررت .226

  اإلحاطة علما:  (أ)

 إزالة إدارة خطة من األولى المرحلة من ولىاأل الشريحة تنفيذ عن المرحلي بالتقرير  )1(
 ؛لجمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد

 من األولى المرحلة في الواردة اإلزالة أنشطة كافة يونيدو، إلى يحول أن الحكومة بطلب  )2(
  ؛يونيب إلى بھا عھد قد كان والتي الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة

 والسبعين السادس االجتماع في األطراف، المتعدد الصندوق إلى يعيد أن يونيب من تطلب أن  (ب)
 دوالر 655 5 بمقدار الوكالة دعم تكاليف ازائد أمريكي دوالر 500 43 مبلغ من قيمتبال الرصيد
 المواد إزالة إدارة خطة من األولى المرحلة من األولى الشريحة في المعتمد أمريكي،

  ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية

في الفقرة الفرعية (ب)  أمريكي دوالر 500 43 مبلغ من المتبقي، الرصيد تحويل على توافق أن  (ج)
  ؛الحالة ھذه في المنطبقة الوكالة دعم تكاليف إلى إضافة ،يونيدو إلى ليونيبمن ا ،أعاله

 500 158 ومقدارھا، المبدأ حيث من ،المعتمدة المبالغ يونيدو إلى يونيب من تنقل أن على توافق أن  (د)
 الثانية بالشرائح الخاصة اأمريكي ادوالر 095 11 البالغة الوكالة دعم تكاليف ازائد أمريكي، دوالر
  ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من والرابعة، والثالثة

 التنفيذية، واللجنة الديمقراطية الشعبية كوريا جمھورية بين االتفاق تنقيح األمانة، إلى تطلب أن  )ھ(
 الثالثة الشريحة تمويل طلب استالم يتم عندما أعاله، )دو( )جو( ،)ب( الفرعية الفقرات إلى استنادا
  ؛الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد إزالة إدارة خطة من

 المواد إزالة إدارة خطة من األولى المرحلة من الثانية الشريحة تعتمد أن  (و)
 بتنفيذ الخاصة المقابلة والخطة الديمقراطية، الشعبية كوريا لجمھورية الھيدروكلوروفلوروكربونية

 468 35 بمبلغ الوكالة دعم تكاليف ازائد اأمريكي ادوالر 680 506 لغبمب ، 2016عام في الشريحة
  ؛ليونيدو اأمريكي ادوالر
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أن تطلب إلى اليونيدو، عند تقديم وتنفيذ الشرائح المستقبلية من خطة إدارة إزالة المواد   (ز)
والثانية من الھيدروكلوروفلوروكربونية، أن تتبع نھجا مشابھا للنھج المتبع في الشريحتين األولى 

المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لجمھورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية فيما يتعلق باالمتثال لقرارات مجلس األمن في األمم المتحدة، وطريقة صرف األموال، 

  والھياكل التنظيمية وإجراءات الرصد.

 )75/58(المقرر 

ى  إدارةغواتيماال خطة  ة األول ة –إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، المرحل دو  الشريحة الثالث (اليوني
  واليونيب)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/46قدم ممثل األمانة الوثيقة  .227

دركين أن التحديات  .228 ال م ة االمتث ى حال ودة إل اال للع وأعرب األعضاء عن تقديرھم للجھود التي بذلتھا غواتيم
ھا البلد كانت تتعلق بالتغييرات في الحكومة. ولوحظ أن غواتيماال كانت في حالة عدم امتثال في السابق مع التي واجھ

ة بنسبة  ده عضو آخر، فرض غرام ان يؤي ة الشريحة  15اتفاقاتھا. واقترح أحد األعضاء، الذي ك ة من قيم في المائ
د البلد لالمتثال. غير أن أعضاء آخرين رأوا أن فرض الثالثة، إذ أن الغرامة التي فُرضت كانت كبيرة وقد تضر بجھو

اال  ي دفعت غواتيم غرامة قد ال يكون األسلوب الصحيح وطلبوا الحصول على مزيد من المعلومات عن األسباب الت
ال  دم االمتث ة ع يلة لمعالج د أفضل وس مية لتحدي ر رس ات غي راء مناقش ى إج ق األعضاء عل ال. واتف دم االمتث ى ع إل

 ولدعم جھود غواتيماال لمواصلة تقدمھا صوب تحقيق االمتثال الكامل اللتزاماتھا. 2013ي المتحقق ف

  اللجنة التنفيذية: قررتوعقب المناقشات غير الرسمية،  .229

  اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )1(
  الھيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماال؛

 2013تحقيق التحقق المتعلق باستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون لغواتيماال في السنتين   )2(
  ؛2014و

مع التقدير تقديم ، الحظت األطراف في بروتوكول مونتريال XXVI/16أن في المقرر   )3(
، التزمت مونتريال ة لبروتوكولغواتيماال لخطة عمل، دون اإلخالل بعمل اآللية المالي

غواتيماال على وجه التحديد بخفض استھالكھا من الھيدروكلوروفلوروكربون بما ال يزيد 
، والمستويات المسموح بھا 2014طن من قدرات استنفاد األوزون في عام  4.35عن 

والسنوات التالية؛ وأن الدرجة التي كانت  2015بموجب بروتوكول مونتريال في عام 
واتيماال تعمل بموجبھا للوفاء بتدابير الرقابة في البروتوكول، ينبغي أن تستمر غواتيماال غ

  في الحصول على المساعدة الدولية لتمكينھا من الوفاء بھذه االلتزامات؛

طناً من قدرات استنفاد األوزون  4.35حصصا للواردات تبلغ  أنشأتأن حكومة غواتيماال   )4(
وأصدرت حصصا لواردات  XXVI/16المقرر بما يتمشى و 2014لعام 

  ؛2015الھيدروكلوروفلوروكربون طبقاً ألھداف الرقابة في بروتوكول مونتريال لعام 

الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (ب)
مرتبطة بھا، عند ال 2018-2016وخطة تنفيذ الشريحة الھيدروكلوروفلوروكربونية لغواتيماال، 

دوالراً أمريكياً، زائداً تكاليف دعم الوكالة  53 775دوالراً أمريكياً، يتألف من  108 658مبلغ قدره 
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ً لليونيدو، ومبلغ  4 033البالغة  دوالراً أمريكياً، زائداً تكاليف دعم الوكالة  45 000دوالراً أمريكيا
  اس الفھم أنه:دوالراً أمريكياً لليونيب، على أس 5 850البالغة 

ً في التعديل التحديثي والخدمة المرتبطة بھا لغازات   )1( إذا قررت غواتيماال المضي قدما
التبريد القابلة لالشتعال والسامة في معدات التبريد وتكييف الھواء التي كانت مصممة في 
األصل لمواد غير قابلة لالشتعال، ستقوم بذلك مع افتراض أن جميع المسؤوليات 

  خاطر المرتبطة بذلك ووفقاً فقط للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة؛والم

لن يصرف أمين الخزانة أي تمويل ليونيب إلى أن يصل تأكيد إلى األمانة بالتوقيع على   )2(
  ؛وزارة البيئةاالتفاق بين يونيب وقسم التعاون الدولي في 

 16  742لثة مما ينتج عنه مبلغا قدره في المائة من تمويل الشريحة الثا 15فرض غرامة بنسبة   (ج)
ً زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  14 816دوالراً أمريكياً، يتألف من مبلغ   1 926دوالراً أمريكيا

 دوالراً أمريكياً يتم خصمه من عنصر اليونيب المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعاله.

 )75/59(المقرر 

 الشريحة الثالثة –إندونيسيا: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى 
  (اليوئنديبي/ اليونيدو/البنك الدولي/ أستراليا)

وأشار إلى أن مؤسسات عديدة في قطاع  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/49قدم ممثل األمانة الوثيقة  .230
التبريد وتكييف الھواء المدرجة في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية كانت قد قررت التحول إلى 
غازات تبريد ذات إمكانية مرتفعة لالحترار العالمي بدون تمويل من الصندوق المتعدد األطراف، مما نتج عنه 

دوالر أمريكي لألنشطة  3 050 000ليون دوالر أمريكي. وقد اقترحت الحكومة استخدام مبلغ م 3.2وفورات تبلغ 
 .22-في قطاع الخدمة، مما سينتج عنه إزالة إضافية للھيدروكلوروفلوروكربون

وأشار كذلك إلى أن الكثير من المؤسسات في قطاع الرغاوي المدرجة في خطط إدارة إزالة المواد  .231
كربونية يشعر بالقلق إزاء التحول المقترح إلى عوامل نفخ بديلة. وبناء عليه، تقترح حكومة الھيدروكلوروفلورو

 245fa-دوالرات أمريكية لشراء معدات لتكييف صيغ الھيدروفلوروكربون 200 000إندونيسيا إعادة توجيه حوالي 
 والبحث في استخدام صيغ النفخ بالماء من جانب أحد بيوت النظم.

ضاء في تقييم المسائل، قدمت األمانة خيارين لنظر اللجنة. الخيار األول سيعيد الوفورات ولمساعدة األع .232
المرتبطة بمؤسسات التبريد وتكييف الھواء التي قررت االنسحاب من المشروع، فضال عن األموال المرتبطة 

حظة أن الحكومة ستقدم مقترحا بمؤسسات الرغاوي التي لم تلتزم بعد بالتحول إلى التكنولوجيا المتفق عليھا، مع مال
للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في موعد مبكر ھو االجتماع السادس 

  في الموافقة على إعادة التخصيصات على النحو المقترح من حكومة إندونيسيا. 2والسبعين. ويتمثل الخيار 

، أفاد ممثل األمانة أن اليوئنديبي، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، قد وبعد المناقشات مع األعضاء المھتمة .233
 أجرى مشاورات مع حكومة إندونيسيا، التي قررت سحب طلبھا لتمويل الشريحة الثالثة.

 الشريحة الثانية –األردن: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى 
  لي)(اليونيدو/البنك الدو

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/50قدم ممثل األمانة الوثيقة  .234

وقال أحد األعضاء إن احدى المؤسسات المصنعة المحددة لتركيب معدات اإلزالة قد أشھرت إفالسھا، ولكن  .235
يحتمل أن تصبح مشغلة مرة أخرى في المستقبل القريب. وأوضح ممثل األمانة أن اللجنة التنفيذية قررت، بموجب 
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بق، أنه يمكن ألي بلد أن يعيد طلب المساعدة من الصندوق المتعدد األطراف لمشروع تم إلغائه ألسباب مقرر سا
معينة عند مستوى تمويل ال يتعدى المستوى الموافق عليه سابقا، وذلك بعد مقرر جديد يتخذ على أساس كل حالة على 

 حدة. و ال يمكن إعادة الطلب إال بعد مدة سنتين.

  التنفيذية:اللجنة  وقررت .236

اإلحاطة علما بالتقرير عن تنفيذ الشريحة األولى من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   (أ)
  الھيدروكلوروفلوروكربونية لألردن؛

  اإلحاطة علما كذلك:  (ب)

بأن مجمع الشرق األوسط لإللكترونيات الھندسية والصناعات الثقيلة لن يشترك في   )1(
  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ المرحلة األولى من

أن االتفاق بين حكومة األردن واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق الثامن والعشرين بھذا   )2(
ألف ليعكس مستوى التمويل المنقح، وإلضافة الفقرة -2التقرير، قد تم تحديثه في التذييل 

محل االتفاق المعقود في االجتماع الخامس  لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل 16
  والستين؛

دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  89 800إعادة البنك الدولي لمبلغ قدره   )3(
  دوالرات أمريكية إلى الصندوق المتعدد األطراف في االجتماع الخامس والسبعين؛ 6 735

يدو والبنك الدولي تقديم تقارير مرحلية على أساس سنوي عن أن تطلب إلى حكومة األردن، واليون  (ج)
تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الثانية والنھائية إلى أن يستكمل المشروع، وتقارير تحقق إلى 
حين الموافقة على المرحلة الثانية، وتقرير إنجاز المشروع في موعد أقصاه االجتماع األول للجنة 

  ؛2018التنفيذية في عام 

ً لتمويل الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد   (د) أن حكومة األردن يمكن أن تقدم طلبا
  االجتماع السادس والسبعين؛وقت مبكر ھو موعد الھيدروكلوروفلوروكربونية في 

الموافقة على الشريحة الثانية والنھائية للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ھ(
، بمبلغ 2017-2015كلوروفلوروكربونية لألردن، وخطط تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة الھيدرو

  دوالراً أمريكياً ليونيدو. 1 997دوالراً أمريكياً، زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة  22 184قدره 

  )75/60(المقرر 

  (اليوئنديبي) الشريحة الثالثة –ماليزيا: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى 

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/54قدم ممثل األمانة الوثيقة  .237

وأعرب أحد األعضاء عن دعمه لألنشطة في إطار الشريحة الثالثة من المرحلة األولى، بما في ذلك التركيز  .238
تدريب الذي قد يؤدي إلى خفض إضافي للمواد المستنفدة لألوزون في تطابق األنشطة الجارية في البلد مع على ال

  التكنولوجيات البديلة المتوافرة حاليا، التي يمكن أن تساعد التنفيذ في قطاع خدمة التبريد خالل المرحلة الثانية.

  اللجنة التنفيذية: وقررت .239

  اإلحاطة علما:  (أ)
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 المواد إزالة إدارة خطة من األولى المرحلة من ةثانيال الشريحة تنفيذ عن المرحلي بالتقرير  )1(
 ؛ماليزيال الھيدروكلوروفلوروكربونية

مع التقدير، أن خطة قطاع الرغاوي المشمولة في المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة   )2(
طناً من قدرات  94.60ا إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية قد أنجزت، مما نتج عنھ

استنفاد األوزون، وبتكلفة أقل من التكلفة الموافق عليھا في األصل، مما أدى إلى وفورات 
  دوالراً أمريكياً؛ 722 952بمبلغ 

(أ) من االتفاق 7الموافقة على خطة العمل المنقحة المقدمة من حكومة ماليزيا، تمشيا مع الفقرة   (ب)
واللجنة التنفيذية بخصوص التغييرات الرئيسية في استخدام األموال الموافق المعقود بين الحكومة 

  عليھا، ومراجعات أنشطة الشرائح المتبقية؛

 22-طناً من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك المتبقي للھيدروكلوروفلوروكربون 8.83خصم   (ج)
  المنقحة؛المؤھل للتمويل الذي يرتبط باألنشطة الواردة في خطة العمل 

مالحظة أن االتفاق المعقود بين حكومة ماليزيا واللجنة التنفيذية الوارد في المرفق التاسع والعشرين   (د)
ألف ليعكس الخفض اإلضافي في -2بھذا التقرير، قد تم تحديثه في التذييل 

 16 المتفق عليه في الفقرة الفرعية (ج) أعاله، وإلضافة الفقرة 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
  لإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق المعقود في االجتماع الخامس والستين؛

الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   )ھ(
، بمبلغ وقدره 2016الھيدروكلوروفلوروكربونية لماليزيا، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعام 

  دوالراً أمريكيا لليوئنديبي. 61 309دوالراً أمريكياً، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  817 452

  )75/61(المقرر 

  (اليونيب/اليونيدو) الشريحة الثالثة –ملديف: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/55قدم ممثل األمانة الوثيقة  .240

األعضاء عن تفھمھم للتحديات التي واجھتھا ملديف في تحديد خيارات أفضل التكنولوجيات  وأعرب عدد من .241
للتعديل التحديثي للمعدات الحالية لسفن الصيد وعمليات التعبئة على الشاطئ، والحظوا التحول، كحل مؤقت، من 

رار عالمي مرتفعة. وأشاد ، بالرغم من أن األخير لديه إمكانية احتR-438Aإلى  22-الھيدروكلوروفلوروكربون
بعض األعضاء بملديف على مواصلة التزامھا بجدول إزالتھا الطموح. وحث الكثير من األعضاء حكومة ملديف 
والوكاالت المنفذة على تحديد حل طويل األجل في أقرب وقت ممكن. وتساءل أحد الممثلين عما إذا كانت الصناعة 

 المعاد تدويره إلى أن يتم تحديد بديل أطول أمداً. 22- ربونيمكن استمرارھا مع الھيدروكلوروفلوروك

وردا على سؤال عما إذا كانت ھناك حاجة فعلية لمعالجة قطاع مصايد األسماك في ملديف في الوقت الحالي،  .242
وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات  22-قال ممثل األمانة إن ملديف وضعت تدابير تنظيمية قوية للھيدروكلوروفلوروكربون

، من أجل 22-في المائة من استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 20قطاع مصايد األسماك، الذي يمثل ما نسبته  في
المعاد تدويره في القطاع، ولكن لم  22-أن تظل في حالة االمتثال. وقد حاول البلد استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

المتبع ينبغي عدم النظر إليه كسابقة للمقترحات المشابھة يتم توافر إمدادات كافية. وقال بعض الممثلين إن الحل 
األخرى من بلدان أخرى للتحول في قطاع مصايد األسماك. واقترح أحد الممثلين أن تقوم الوكالة المنفذة بإبالغ اللجنة 

 ل.كحل مؤقت وعن التقدم المحرز في البحث عن البدائ R-438Aالتنفيذية على أساس منتظم عن حالة استخدام 

  اللجنة التنفيذية: وقررت .243

  اإلحاطة علما:  (أ)
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 المواد إزالة إدارة خطة من ثانيةال الشريحة تنفيذ عن المرحلي بالتقرير  )1(
 ؛في ملديف الھيدروكلوروفلوروكربونية

بأنه تم إجراء تعديل تحديثي للمعدات المستخدمة من قبل بعض الشركات في قطاع مصايد   )2(
  ؛بمثابة غاز تبريد بديل على أساس مؤقت R-438Aاألسماك بـ

بأن ھذه الشركات ستتحول، على نفقتھا الخاصة، إلى البديل له إمكانية االحترار العالمي   )3(
  المنخفضة عندما يصبح متاحا من الناحية التجارية وممكنا من الناحية التقنية؛

خالل تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد ئنديبي االستمرار في مساعدة حكومة ملديف يوال إلى تطلب أن  (ب)
الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بھا في تحديد البدائل ذات إمكانية االحترار العالمي المنخفضة 

  لقطاع مصايد األسماك؛

وفي كل عام بعد  2017أن تطلب إلى اليوئنديبي إبالغ اللجنة التنفيذية، في أول اجتماع لھا في عام   (ج)
اإلدخال الكامل لتكنولوجيا أخرى ذات إمكانية احترار عالمي منخفضة، عن حالة  ذلك إلى أن يتم

استخدام التكنولوجيا المؤقتة المختارة من قبل الحكومة، بما في ذلك توافر غازات التبريد ذات 
المعاد  22-إمكانية احترار عالمي منخفضة في السوق وإمكانية استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون

ن مكون االستعادة وإعادة التدوير في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تدويره م
  ؛2019مع استعراض األمانة للنھج المختار في عام 

الموافقة على الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لملديف،   (د)
دوالراً أمريكياً، زائدا  100,660المقابلة لھا، بقيمة  2017-2016وخطط تنفيذ الشريحة للفترة 

  دوالرا أمريكيا لليونيب. 13,086تكاليف دعم الوكالة البالغة 

 )75/62(المقرر 

 الشريحة الثانية –بيرو: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، المرحلة األولى 
  (اليوئنديبي/اليونيب)

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/62ثيقة عرض ممثل األمانة الو .244

وأعرب عدد من األعضاء عن قلقھم إزاء حاالت التأخير الكثيرة في تنفيذ المشروع، والتمسوا تأكيداً بأن  .245
ً ستكتمل، وكذلك بأن مجموعة األنشطة المقبلة ستنفذ في مواعيدھا. وقال أيضا إن  األنشطة الموافق عليھا سابقا

لمنفذة الرئيسية، قد أوضح األسباب في التأخير، وأعطى تأكيداً بأن األوضاع على اليوئنديبي، بوصفه الوكالة ا
المستوى القطري اآلن أكثر مالءمة لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وأضاف أن التدريب 

اعيدھا. وأكد ممثل اليوئنديبي أن تؤدي إلى إنجاز جميع النواتج في موقد بدأ بالفعل، وأن صياغة خطة العمل الوطنية 
 التغييرات المؤسسية التي جرت على المستوى الوزاري من شأنھا أن تيسر تنفيذ المشروعات.

وقال بعض األعضاء إن الموافقة على الشرائح المقبلة من المرحلة األولى ال ينبغي أن تتوقف على التخليص  .246
ل تنفيذ خطة إدارة اإلزالة النھائية، مما ال يساعد جھود االمتثال الجمركي على المعدات التي تشتريھا اليونيدو خال

التي يبذلھا البلد. وقال ممثل األمانة إن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھي امتداد لخطة إدارة 
ت المحتجزة في الجمارك اإلزالة النھائية وتستخدم معدات مستمدة منھا، ومن ثم فمن المھم كفالة اإلفراج عن المعدا

على  5، الذي حث بلدان المادة 26/3من أجل تيسير التنفيذ الواجب للخطة. وقال أيضا إن ھناك سابقة في المقرر 
التعجيل بإجراءات التخليص الجمركي واقتضى من الوكاالت المنفذة أن توضح الخطوات المتخذة لمنع مشاكل 

المقبلة. وقال أحد األعضاء إن شواغل بعض األعضاء يمكن معالجتھا التخليص الجمركي في مقترحات المشروعات 
ُ لصرف التمويل  بمالحظة المشاكل التي تصادف في تخليص الجمارك للمعدات، بدال من جعل ذلك التخليص شرطا

 في المستقبل.
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األمانة، خالل وقال أحد األعضاء إنه سيكون من المناسب بشكل أكبر زيادة التزام البلد، كما جاء في اقتراح  .247
 تقديم طلب لمرحلة جديدة وليس خالل مرحلة التنفيذ.

  ما يلي:  اللجنة التنفيذية قررتو .248

  أن تحيط علماً:  (أ)

 إزالة إدارة خطة من األولى المرحلة من األولى الشريحة تنفيذ بالتقرير المرحلي عن  )1(
  بيرو؛ في الھيدروكلوروفلوروكربونية المواد

 من والثانية األولى الشريحتين إطار في المتبقية األنشطة لتنفيذ المنقحة العمل خطة بتقديم )2(
  إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ خطة

 واردات على حظر فرض من بيرو بعدم تمّكن حكومة مع القلق  )3(
ً  2015 الثاني كانون/ يناير 1 بحلول السائب ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون  وفقا

  ؛2017 يناير/كانون الثاني 1بحلول  ذلك بفعل تعھدت ولكنھا ،)ج( 68/35 للمقرر

بالمشاكل التي صودفت في التخليص الجمركي للمعدات التي اشترتھا اليونيدو خالل تنفيذ   )4(
خطة إدارة اإلزالة النھائية، مع تشجيعھا حكومة بيرو والوكالتين المنفذتين المعنيتين على 

المعدات من الجمارك وتوزيعھا على مراكز التدريب، مذّكرة بأنه في تيسير تخليص تلك 
حال ما إذا كان يلزم دفع رسوم جمركية لإلفراج عن المعدات، فإن الجھة المستفيدة أو 

  ؛26/3الحكومة ھي التي تغطي تلك الرسوم، تماشياً مع المقرر 

المرفق الثالثين بھذا التقرير، قد تم  الوارد في التنفيذية واللجنة بيرو حكومة بين االتفاق بأن  )5(
ألف، ليعكس تمديد المرحلة األولى من  -8 ألف و-2وفي التذييلين  1تحديثه في الفقرة 

 16، وإلضافة الفقرة 2016خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 
  والستين؛ جتماع الثامنلإلشارة إلى أن االتفاق المحدث يحل محل االتفاق المعقود في اال

المواد  إدارة إزالة خطة من األولى المرحلة من الثانية الشريحة على أن توافق )ب(
 بقيمة ،2016–2015 للفترة المنقحة الشريحة تنفيذ وخطط الھيدروكلوروفلوروكربونية لبيرو

 البالغة الوكالة دعم تكاليف زائداً  أمريكي، دوالر 100 000 من تتألف أمريكي، دوالر 131 600
 البالغة الوكالة دعم تكاليف دوالر أمريكي، زائداً  20 000و لليوئنديبي، أمريكي دوالر 9 000
 تمويل آخر للشرائح على الموافقة يتم لن أنه مفھوما يكون أن على لليونيب، أمريكي دوالر 2 600

المواد  إدارة إزالة خطة من الثانية المرحلة أو األولى المرحلة من الالحقة
  :أن إلى الھيدروكلوروفلوروكربونية لبيرو

 خطة في عليھا المتفق النواتج جميع إنجاز عن اليوئنديبي، خالل من بيرو، حكومة تبلغ  )1(
  االتفاق؛ من ألف -8 التذييل في المبين النحو على الثانية للشريحة المنقحة العمل

 السائب ب141-روفلوروكربونالھيدروكلو واردات بحظر تأكيدات بيرو حكومة تقدم  )2(
  .2017 الثاني كانون/ يناير 1 من اعتباراً 

  )75/63(المقرر 
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الشريحة  –المملكة العربية السعودية: خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة األولى 
  (اليونيدو/اليونيب) الثالثة

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/64قدم ممثل األمانة الوثيقة  .249

وبينما أعرب العديد من األعضاء عن دعمھم للموافقة على تمويل المشروع، كان ھناك بعض أوجه عدم  .250
اليقين إزاء حالة االتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية واليونيب. وقال ممثل اليونيب إن االتفاق بين الحكومة 

التغييرات، حتى أن المشروع النھائي لالتفاق لم يتم واليونيب قد تم التوقيع عليه من الحكومة، ولكن طُلبت بعض 
الموافقة عليه أو توقيعه من جميع األطراف المعنية. وعرض ممثل اليونيدو مشكالت إضافية تتعلق بالتأخيرات في 
التخليص الجمركي عن المعدات وغرامات التأخير، ولكنه أكد أن المعدات قد تم اإلفراج عنھا في الوقت الحاضر. 

ا يتعلق بمسألة اعتماد الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد وفيم
الھيدروكلوروفلوروكربونية على توقيع اليونيب وحكومة المملكة العربية السعودية على االتفاق، قال ممثل األمانة إن 

ذ إجراء معين أو استالم معلومات معينة. وأكد ممثل ھناك سوابق ألن تكون الموافقة على الشريحة مشروطة باتخا
األمانة أيضا أن طلبا للشريحة الرابعة من التمويل المقدم في السابق قد تم سحبه، نظرا للتأخيرات المرتبطة بتنفيذ 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ولذلك، سيتم النظر فقط في الشريحة الثالثة.

 جنة التنفيذية:الل وقررت .251

 اإلحاطة علما:  ) أ(

بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد  )1(
 الھيدروكلوروفلوروكربونية في المملكة العربية السعودية؛

مع القلق بتأخير أكثر من عام في عملية التخليص الجمركي على المعدات لمنشآت سابتكس  )2(
، ورسوم التأخير ذات الصلة، والتأخير المقابل في تنفيذ عملية تحويل ھذه SPFوھيسكو و

(أ)، اللذين حثا جميع الحكومات 26/3(ب) و5/22من المقررين المنشآت على الرغم 
على اإلسراع بإنھاء التخليص الجمركي واالمتناع عن  5المستفيدة العاملة بمقتضى المادة 

 فرض أي ضرائب أو رسوم؛

الجديد الذي حددته اليونيدو بالتشاور مع حكومة المملكة العربية السعودية والذي  الترتيب )3(
يتم بمقتضاه سداد المنشآت رسوم االستيراد على شكل ضمان، وتطالب الجمارك بردھا 
بعد اإلفراج عن المعدات واستكمال األوراق المطلوبة، مما يضمن أن تكون عملية 

 لى أدنى حد من احتماالت رسوم التأخير؛التخليص الجمركي سلسة والتقليل ا

عدم الموافقة على أي تمويل آخر لألنشطة بموجب الشرائح التالية من المرحلة األولى من خطة   ) ب(
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الى أن تقدم حكومة المملكة العربية السعودية أو 

الجمركي قد سويت، وأنه يتعين في الحاالت التي  اليونيب واليونيدو تأكيدات بأن مشكالت التخليص
تطلب فيھا رسوم جمركية لإلفراج عن الشحنات المشتراة بتمويل الصندوق المتعدد األطراف، 

 تغطية ھذه الرسوم من موارد أخرى خارج الصندوق المتعدد األطراف؛

لبيئة واليونيب لكي يمكن أن أن تحث على االنتھاء من إعداد االتفاق بين رئاسة األرصاد الجوية وا  (ج)
 تبدأ األنشطة التي تعالج استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الخدمة؛

أن توافق على الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد   ) د(
 2016 – 2015الھيدروكلوروفلوروكربونية للمملكة العربية السعودية وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 

دوالر  84,000دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  1,200,000المقابلة، بمبلغ قدره 
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أمريكي لليونيدو، على أساس الفھم بأن األموال الموافق عليھا لن تحّول الى اليونيدو الى أن يتم 
 توقيع عليه.االنتھاء من إعداد االتفاق بين رئاسة األرصاد الجوية والبيئة واليونيب، وال

  )75/64(المقرر 

 - البوليفارية): خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، المرحلة األولى  –فنزويال (جمھورية 
  (اليونيدو/اليونيب) الشريحة الرابعة واألخيرة

  .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/73عرض ممثل األمانة الوثيقة  .252

اليونيدو أن اإلشارة إلى التجارب واختبار المواد الھيدروكربونية كبدائل ورداً على أحد األسئلة، أكد ممثل  .253
  بعمليات إعادة التھيئة.ال تتعلق  22-للھيدروكلوروفلوروكربون

  اللجنة التنفيذية ما يلي: وقررت .254

ً  تحيطأن   (أ)   : علما

زالة المواد ن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة األولى من خطة إدارة إعبالتقرير المرحلي   )1(
  جمھورية فنزويال البوليفارية؛ في الھيدروكلوروفلوروكربونية 

ً إليه اً،أمريكي اً دوالر 111 754يونيب لمبلغ الإعادة ب  )2( تكاليف دعم الوكالة البالغة  مضافا
إلى  ،األرصدة المتاحة من الشرائح الثالث األولىالمرتبط ب اً،أمريكي اً دوالر 14 528

  الجتماع الخامس والسبعين؛ ا

 8 381 بقيمةتكاليف دعم الوكالة  اً، زائداً أمريكي اً دوالر 111 754وافق على تحويل مبلغ أن ت  (ب)
وھي المبالغ المتعلقة باألرصدة المتاحة من الشرائح  ،يونيدواليونيب إلى المن  اً،أمريكي اً دوالر

تنفيذ الشريحة  طتنفيذ األنشطة الواردة في خطليونيب من أجل لالثالث األولى الموافق عليھا 
  ؛ 2016-2015 للفترة المنقحة

الوارد في المرفق  التفاق بين حكومة جمھورية فنزويال البوليفارية واللجنة التنفيذيةاأن أن تالحظ   (ج)
تمويل في توزيع ال اتالتغيير ألف، ليعكس-2الحادي والثالثين بھذا التقرير، قد تم تحديثه في التذييل 

لإلشارة إلى أن االتفاق  16فقرة إلضافة اليونيدو، واليونيب إلى العن تحويل األنشطة من  ةالناتج
  االتفاق الذي تم التوصل إليه في االجتماع السابع والستين؛ بُّ يجُ  المحدث

  يونيدو أن تقدما: التطلب إلى حكومة جمھورية فنزويال البوليفارية وأن   (د)

المشروع للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو تقرير استكمال   )1(
  ؛ 2017عام في للجنة التنفيذية  خيرالجتماع األى الإكربونية 

عند  ،2015عام في تقرير تحقق من استھالك البلد للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   )2(
  تقديم المرحلة الثانية من الخطة لتدرسھا اللجنة التنفيذية؛ 

من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد واألخيرة وافق على الشريحة الرابعة أن ت  (ھـ)
 لفترةجمھورية فنزويال البوليفارية، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للالھيدروكلوروفلوروكربونية 

دوالراً  14 175دوالر أمريكي، زائداً تكاليف دعم الوكالة بمبلغ  189 000 بمبلغ، 2015-2016
إعادة  اتعلى أساس أنه إذا ما قررت جمھورية فنزويال البوليفارية أن تقوم بعمليأمريكياً لليونيدو، 

 معدات التبريد وتكييففي سامة والقابلة لالشتعال التبريد الغازات لوالخدمة المرتبطة بھا  ھيئةتال
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 ً لمواد غير قابلة لالشتعال، فإنھا ستفعل ذلك مع تحمل كافة المسؤوليات  الھواء المصممة أساسا
  .وفقا للمعايير والبروتوكوالت ذات الصلة إاليتم ھذا ال وأ هوالمخاطر المرتبطة ب

  )75/65(المقرر 

  (البنك الدولي) الشريحة الثالثة –فييت نام: المرحلة األولى 

وأوضح أنه كان أمام اللجنة التنفيذية  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/74الوثيقة قدم ممثل األمانة  .255
خياران للتعامل مع حقيقة أن إحدى المنشآت التي كان من المقرر تحويلھا خالل المرحلة األولى قد خرجت من ھذا 

في السابق خالل إعداد  النشاط. وكان الخيار األول الذي فضله البلد يتمثل في إحالل منشأة أخرى كان قد تم إغفالھا
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وحساب استھالك ھذه المنشأة من الھيدروكلوروفلوروكربون كما 
لو كانت جزءا من إعداد المشروع من التقديم األصلي لھذه الخطة. ورأت األمانة أنه يتعين أن يحسب استھالك ھذه 

المشروع مباشرة، تمشيا للمقرر  دا العام الماضي أو متوسط الثالث سنوات السابقة إلعداالمنشأة الجديدة على أساس إم
الذي اعتمدته اللجنة في اجتماعھا السادس عشر. غير أن الحكومة ال ترغب في اتباع ھذا النھج. ولذا، فإن الخيار 

 ى الصندوق المتعدد األطراف.الثاني يشمل إعادة األموال ذات الصلة بالمنشأة التي خرجت من ھذا النشاط إل

وخالل المناقشات، أشار أحد األعضاء إلى أن منشأة قد خرجت من ھذا النشاط وسوف تحل منشأة أخرى  .256
مكانھا إذا كان خيار االستبدال يسمح بذلك كجزء من الخطة القطاعية، ال ينبغي حساب استھالك المنشأة الجديدة 

قد بدأ. وسوف تضطلع المنشأة التي أدرجت في عملية اإلزالة بسرعة ولن المؤھل للتمويل كما لو كان مشروع جديد 
يكون ھناك أي تغيرات كبيرة في الخطة األصلية غير استبدال المنشأة، إذا ووفق على ذلك. وسوف يمكن ذلك اللجنة 

 التنفيذية من إظھار مرونتھا في مساعدة البلدان في إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

إن من غير المعتاد بالضرورة أن تخرج منشأة معينة للتحويل من النشاط، وفي ھذه قال أعضاء آخرون و .257
الحالة تعاد األموال المتصلة بتلك المنشأة إلى الصندوق المتعدد األطراف. كما جرى التشديد على أھمية االلتزام 

وأشير ردا على ذلك إلى أن العامل المحدد لدى إنشاء بالمبادئ التوجيھية التي حددتھا اللجنة التنفيذية في مقرراتھا. 
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھو استھالك البلد، وليس االستھالك المرتبط بأي منشأة معينة.

وأوضح ممثل األمانة أن المنشأة التي خرجت من النشاط لم تتعلق باإلفالس بل إنھا غيرت فقط من العمل  .258
 ب.141-وم به ولم تعد تستھلك الھيدروكلوروفلوروكربونالذي تق

ھو عام خط األساس لقطاع الرغاوي وھذا ھو السبب الذي أدى  2009وأوضح ممثل البنك الدولي أن عام  .259
ً أن المنشأة كانت  إلى اقتراح أن تكون سنة األساس لحساب االستھالك المؤھل للمنشأة التي ستدرج. وأوضح أيضا

إال إنه قد جرى إغفالھا نتيجة  2009خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في عام  مؤھلة وقت إعداد
للتعقيبات التي تنطوي على مسح أجرى للھيدروكلوروفلوروكربون لدى بداية خطة إدارة إزالة المواد 

ك، فإن المنشآت االثنتى الھيدروكلوروفلوروكربونية قبل وضع نظام تتبع الصادرات والواردات. وعالوة على ذل
مما  66عشر التي أُدرجت في الخطة القطاعية منذ البداية كانت مجرد جزءا فرعيا من منشآت البلد البالغ عددھا 

 يعتبر حجة للسماح بالمرونة في استبدال منشأة بأخرى.

األمانة، والعودة  وعقد الرئيس فريق غير رسمي لمواصلة مناقشة الخيارين الواردين في الوثيقة التي قدمتھا .260
إلى إبالغ اللجنة التنفيذية بالنتائج. وعقب مناقشات في الفريق غير الرسمي، أبلغ ممثل األمانة بأن البنك الدولي قد 

 تشاور مع حكومة فييت نام التي قررت سحب طلبھا.

المواد  لةإدارة إزا طلمرحلة الثانية من خطالنموذج لمشروع االتفاقات ل -من جدول األعمال  9البند 
  (ج))73/33(المقرر  الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/76قدم ممثل األمانة الوثيقة  .261
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وخالل المناقشة، طلب العديد من األعضاء توضيحات بخصوص ما الذي تم تغييره عن النموذج السابق،  .262
سئلة محددة وشواغل محددة تتعلق باألقسام وتساءل آخرون عن السبب المنطقي وراء التغييرات. وكانت ھناك أيضا أ

 الفردية في النموذج المقترح.

وأشار ممثل األمانة إلى أن النموذج المقترح كان التفاقات المرحلة الثانية المقدم إلى االجتماع الخامس  .263
اق المرحلة الثانية والسبعين يستند إلى النموذج الذي نظرت فيه اللجنة في اجتماعھا الثالث والسبعين والذي أعد في سي

من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للمكسيك. وذكر أن ھذا النموذج أدخل تغييرات على النموذج 
يشكالن (ھ) 5للمرحلة األولى لمعالجة الحاالت التي تتداخل فيھا المراحل، مع تعديل لبند الجزاء وفقرة جديدة 

قة الحالية. وعالوة على ذلك، يحتوي النموذج على طائفة عريضة من البنود حتى التعديالت المھمة فقط على الوثي
 كمثال لمثل ھذه البنود.(ھ) 7تغطي جميع الحاالت، ولكن بنود معينة ستدرج حسب الضرورة. وأشار إلى الفقرة 

وإعادة أي أرصدة قلقا خاصا. وقال بعض األعضاء إن اإلنجاز المالي للمرحلة األولى (ھ) 5وأثارت الفقرة  .264
متعلقة بھا يمكن أن يأخذ أكثر من سنة واحدة، ومن شأن النص على ذلك كشرط لشرائح المرحلة الثانية في المستقبل 
أن يؤخر اإلفراج عن األموال ويضع البلدان في خطر عدم االمتثال. وشرح ممثل األمانة أن الحكم كان الغرض منه 

حد وضمان أن اإلغالق المالي للمرحلة األولى قد أنجز على نحو معجل بمجرد  تقليل التداخل بين المراحل إلى أدنى
 أن تنتھي األنشطة، ولكن األمانة ترحب بمقترحات بديلة عن كيفية تحقيق ذلك.

واقترح أحد األعضاء أن النموذج ينبغي أن يتألف من اتفاق سھل ومبسط مع مرفق يحتوي على صيغ قياسية  .265
سيجعل من األسھل أن توافق اإلدارات القانونية في البلدان على االتفاقات. ومع مالحظة أنه  للبنود االختيارية، مما

بالنسبة  للنماذج التي قد تمت الموافقة عليھا بالفعل من جانب اللجنة، قدمت إلى الوكاالت المنفذة مع اتفاقات تحتوي 
انة ستصدر نسخة من النموذج الحالي مع بنود على نصوص اختيارية ملونة، تساءل أحد األعضاء عما إذا كانت األم

 اختيارية باأللوان.

(د) لم تتغير عن اتفاقات 7وردا على أسئلة وتعليقات أخرى، قال ممثل األمانة، ضمن جملة أمور، أن الفقرة  .266
قرر بشأن قطاع الخدمة تستند إلى الم 8المرحلة األولى وظلت متمشية مع المبادئ التوجيھية للجنة؛ وأن الفقرة 

، وھو المقرر األخير لقطاع الخدمة، وتشجع البلدان فقط على اتخاذ اإلجراءات الوارد وصفھا بدون توليد أي 72/41
ألف غير مستكمل، ولكن تقوم الوكاالت المنفذة والبلد عادة باستيفائه على أساس -5التزامات جديدة؛ وأن التذييل 

ألف تم تعديله لكي ينص على الجزاء المطبق -7د الجزاء في التذييل المساعدة في الرصد التي يرونھا مناسبة؛ وأن بن
 على تمويل الشريحة المقدمة للموافقة عليھا.

وخالل المناقشة، قدم أحد األعضاء، وأيده عضو آخر، مقترحا لبند قياسي إضافي بشأن النظر في البدائل  .267
ضو آخر مقترحا للصياغة لتشمل النظر في المستخدمة بالفعل في كثير من اتفاقات المرحلة األولى، وقدم ع

 من النموذج. 8التكنولوجيات غير العينية في الفقرة 

ونشرت المعلومات على أساس التغييرات المدخلة على الوثيقة على الموقع الشبكي للصندوق المتعدد  .268
 االجتماع.األطراف في أثناء االجتماع لتزويد األعضاء بأساس لتقديم التعليقات على الوثيقة خالل 

اللجنة التنفيذية أن تطلب إلى األمانة إعادة تقديم مشروع النموذج التفاقات المرحلة الثانية من خطط  وقررت .269
إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للنظر فيھا في االجتماع السادس والسبعين، مع مراعاة المناقشة التي 

ديسمبر/  31عليقات المستلمة من أعضاء اللجنة التنفيذية في موعد أقصاه دارت في االجتماع الخامس والسبعين والت
  ، وبما في ذلك مصادر محددة من الصياغة المدرجة في مشروع االتفاق.2015كانون األول 

  )75/66(المقرر 

لألوزون، : الشكل المقرر إلعداد الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة من جدول األعمال 10البند 
  (ز)) 74/53وعرض البيانات الناتجة (المقرر 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/77األمانة الوثيقة  ةممثل تعرض .270



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
 
 

67 

في تحديد البدائل  5بمشروع الشكل، قائلين إن من شأنه مساعدة بلدان المادة ترحيبھم عدد من الممثلين  أبدىو .271
 المناسبة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستخدامھا.

بعض البيانات المحددة في  جمع عندوأعرب عدة ممثلين عن قلقھم إزاء الصعوبات التي قد تصادف  .272
انات عن معدل ياالمانة إن الب ةممثل تول، من قبيل نسبة كفاءة الطاقة أو معدل تسرب غازات التبريد. وقالاالجد

وروكربونية المضطلع بھا في بلدان التسرب قد تم توفيرھا في معظم خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفل
 ل كفاءة الطاقة اختياري.ق، رغم أن األرقام المقدمة في كثير من األحيان تكون تقديرية، وإن إكمال ح5 المادة

وأثار عدد من الممثلين استفسارات محددة بشأن عدة عناصر من الوثيقة، وال سيما األنشطة التي سيُضطلع  .273
 ليلھا.بھا لتيسير جمع البيانات وتح

إلى أن المشروع المبدئي  ةاألمانة العملية التي تم عن طريقھا إعداد المشروع الحالي، مشير ةممثل توأوجز .274
ً آلرائھا، وبناء عليھا تم إعداد مشروع آخر وأرسل إلى جميع أعضاء اللجنة  سبق تزويد الوكاالت المنفذة به التماسا

ً لتعليقاتھم. وأضاف . وفيما يتعلق باألنشطة التي المستلمةشروع الحالي يدمج جميع التعليقات أن الم تالتنفيذية التماسا
سيجري القيام بھا، قالت إنھا متماشية مع المعلومات المماثلة التي قدمتھا الوكاالت المنفذة، وأن شكل المشروع يقصد 

 به أن يكون دليالً يعتمد في ظروف قطرية معينة.

صية بنقل منھجيات جمع البيانات إلى وحدات األوزون الوطنية لكي وطلب أحد األعضاء توضيحاً بشأن التو .275
تواصل عملية جمع البيانات بعد إكمال الدراسات االستقصائة األولية. وقال عضو آخر إن ھذا اإلجراء قد يسھم في 

متمثل في بناء استدامة العملية. وقالت ممثلة األمانة إن النص على ذلك يتماشى مع ھدف الصندوق المتعدد األطراف ال
 قدرات األطراف.

وقال عدة ممثلين إن اإلطار الزمني غير كاٍف لقيام البلدان بتصميم عملية جمع البيانات، وجمع البيانات  .276
. وقالت ممثلة األمانة إن الجدول الزمني الضيق ضروري 2016المطلوبة، وإصدار التقرير النھائي قبل نھاية عام 

 أن تقدم األمانة تقريراً إلى اللجنة عن النتائج في االجتماع السابع والسبعين. (ز) 74/53لتلبية مطلب المقرر 

وقدم كبير الموظفين معلومات إضافية عن خلفية العملية الحالية، بما في ذلك التكليف الصادر لھا من اجتماع  .277
ذة، الذي اتُفِق في أثنائه على األطراف، وإعداد المشروع الحالي للشكل من خالل التشاور بين األمانة والوكاالت المنف

 أن الجدول الزمني إلنجاز ھذه العملية ممكن التحقيق.

 واتفقت اللجنة التنفيذية على تشكيل فريق غير رسمي لالستمرار في مناقشة ھذه المسألة. .278

 وبعد ذلك، أفاد منسق الفريق غير الرسمي بالتوصل إلى اتفاق بشأن المسألة. وأحاطت ممثلة األمانة علما .279
بالمقترحات لتحسين محتوى وھيكل الشكل، وسيتم إدراجھما في النسخة المنقحة للوثيقة. وأوضحت أيضا أن 
المنھجيات المقترحة في الجزء األول كان الغرض منھا أن تكون بمثابة إرشادات للبلدان والوكاالت لوضع دراسة 

الثاني ستشتمل على بيانات ينبغي اإلبالغ عنھا إلى استقصائية تتعلق بظروف البلد، وأن الجداول المقترحة في المرفق 
كانت مناسبة للبيانات  2015-2012األمانة من قبل جميع البلدن لغرض التحليل. واتفق الفريق أيضا على أن الفترة 

 المولدة لكي تكون مناسبة ولتقديم رؤية عن االتجاھات.

 اللجنة التنفيذية: وقررت .280

  اإلحاطة علما بما يلي:  (أ)

الشكل المقرر إلعداد الدراسات االستقصائية لبدائل المواد المستنفدة لألوزون الوارد في   )1(
، على أساس الفھم بأن المعلومات UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/77/Rev.1الوثيقة 

الواردة في الجزء األول (إعداد الدراسات االستقصائية) والمرفق األول (استخدام بدائل 
  ون حسب القطاع) في الوثيقة تقدم ألغراض اإلرشادات فقط؛المواد المستنفدة لألوز
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أن الدراسات االستقصائية سيتم إجراؤھا على أساس طوعي، ويتم جمع المعلومات عند   )2(
  توافرھا، وأن النتائج ستكون فحسب ألغراض العلم؛

جراؤھا من قبل أن الدراسات االستقصائية الوطنية بشأن بدائل المواد المستنفدة لألوزون سيتم إ  (ب)
، مع 2015-2012التي تلقت تمويال من الصندوق المتعدد األطراف لتغطية السنوات  5بلدان المادة 

مساعدة الوكالة الثنائية أو المنفذة المعنية وباستخدام المنھجية والنھج المتفق عليھما بين البلد 
  والوكالة؛

الثاني (عرض نتائج الدراسات االستقصائية) أن نتائج الدراسات االستقصائية ستقدم وفقا للجزء   (ج)
والمرفق الثاني (جداول تحليل البيانات حسب القطاعات) في الوثيقة 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/77.Rev.1.  

  )75/67(المقرر 

:تقرير عن مؤشر الصندوق المتعدد األطراف المتعلق باألثر على المناخ (المقرر من جدول األعمال 11البند 
 (ب)) 73/65

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/78قدم ممثل األمانة الوثيقة  .281

  اللجنة التنفيذية اإلحاطة علما بما يلي: وقررت .282

اخ، وھو المؤشر الكامل   )أ ( ى المن األثر عل ق ب دد األطراف المتعل التقرير عن مؤشر الصندوق المتع
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/78(ب)) الوارد في الوثيقة  65/73(المقرر  داإلعدا

ذه مع   )ب ( التقدير، باستجابة الھيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والمعلومات المسترجعة عن ھ
ددة األطراف األخرى  ة المتع ع مصارف التنمي ه م ياق عمل ي س دولي ف ك ال ن البن واردة م األداة ال
ه ف ا وعمل تثمار الخاصة بھ ة حافظات االس ي كاف اس الحراري ف ازات االحتب بة غ د محاس ي لتوحي

 مجال إصالح اعانات الطاقة؛

تثمارية في قطاعي تصنيع   )ج ( اخ للمشروعات االس ى المن ر عل بأن األمانة سوف تواصل حساب األث
ى  األثر عل ق ب دد األطراف المتعل ر الصندوق المتع وذج مؤش تخدام نم واء باس ف الھ د وتكيي التبري

رة  ي الفق فھا ف وارد وص ات ال ق المنھجي وف تطب اخ، وس ن الوثي 14المن ة م ق
UNEP/OzL.Pro/ExCom/73/54  ع قطاعات التصنيع على المشروعات االستثمارية في جمي

  األخرى.

 )75/68(المقرر 

ه من جدول األعمال:  12البند  ل وحدت ة تموي ة وميزاني اليف اإلداري ام التك الصالحيات بشأن استعراض نظ
  (د))  62 /73 األساسية (المقرر

ة  .283 ة الوثيق ل األمان دم ممث ة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/79ق داف الدراس ى أھ ام إل ترعيا االھتم مس
غ  دة بمبل رة واح ة لم ة بتكلف ة األمان ي ميزاني ي أدرجت ف الزم  60 000واإلضافة الت ل العمل ال دوالر أمريكي لتموي

 للدراسة.

ى  .284 وخالل المناقشات، اقترح أحد األعضاء تغييرات في الصالحيات لكي تجسد تأثير تنفيذ حساب التكاليف عل
ة  ددت في الوثيق ي ُح اة القضايا الت  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34إدارة ميزانيات الوحدات األساسية ومراع

 نفذة.فيما يتعلق باإلبالغ عن تكاليف الوحدة األساسية من جانب الوكاالت الم
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غ  .285 دة بمبل رة واح ة لم ة أن التكلف ل األمان اء، أوضح ممث د األعض ن أح ؤال م ى س دوالر  60 000وردا عل
ى مختلف  الخبير االستشاري للسفر إل اليف الخاصة ب ر االستشاري والتك اليف الخبي ى تك ا عل أمريكي يمكن توزيعھ

ر مستخدمة مدرجة لھ الغ غي ى أن أي مب ا أشار إل دد المقار الرئيسية. كم ى الصندوق المتع اد إل ذا الغرض سوف تع
 األطراف إلعادة تخصيصھا.

  اللجنة التنفيذية: وقررت .286

ل   )أ ( ة تموي ة وميزاني اليف اإلداري أن تحاط علما بمشروع الصالحيات الخاصة باستعراض نظام التك
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/79(د))، الوارد في الوثيقة 73/62وحدتھا األساسية (المقرر 

دتھا أن تواف  )ب ( ل وح ة تموي ة وميزاني اليف اإلداري ام التك تعراض نظ ة الس ى الصالحيات المنقح ق عل
ثالث  رة ال ة لفت اليف اإلداري يم التك ر، لتقي ذا التقري ين بھ اني والثالث واردة في المرفق الث األساسية ال

 ؛2020-2018سنوات 

غ   )ج ( دة بمبل رة واح ة لم ى تكلف ق عل ة إل 60 000أن تواف ي لألمان اليف دوالر أمريك ة التك راء دراس ج
 اإلدارية؛

ل وحدتھا   )د ( ة تموي أن تطلب إلى األمانة أن تقدم تقريرا عن استعراض نظام التكاليف اإلدارية وميزاني
ام  ن ع ا األول م ي اجتماعھ ة ف ة التنفيذي ب اللجن ن جان ر م ية للنظ رر 2017األساس اال للمق ، إعم

  (ج).73/62

 )75/69(المقرر 

  األعمال: حسابات الصندوق المتعدد أألطرافمن جدول  13البند 

  2014الحسابات النھائية لعام   ) أ(

 كان 2014 أن حقيقة إلى االنتباه . ولفتUNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80قّدم ممثل األمانة الوثيقة  .287
 الدولية ةالمحاسبي المعايير مع متوافقة مالية بيانات األطراف المتعدد األول الذي يقدم فيه اليونيب والصندوق العام

 للقطاع الدولية المحاسبية متوافقة مع المعايير كانت األربع المنفذة الوكاالت جميع أن من الرغم وعلى. العام للقطاع
 واألمانة الخزانة أمين وكان. المتحدة األمم لمنظومة المحاسبية المعايير إلى 2014 عام في اليونيدو استند تقديم العام،
. العام للقطاع الدولية المحاسبية سيكون تقديمھما متوافقاً مع المعايير فصاعدا، 2015 من عام أنه اليونيدو مع قد اتفقا

 عام في االفتتاحية األرصدة في إلظھاره 2014 المالي لعام تقريرھا إدراج اليونيدو ستعيد ذلك، إلى وباإلضافة
2015. 

 اللجنة التنفيذية: وقررت .288

  أن تحاط علماً بما يلي:  (أ)

 األولكانون  ديسمبر/ 31كما في  األطرافالمالية الختامية للصندوق المتعدد البيانات   )1(
(ب) الواردة في 74/52المعدة عمالً بالمقرر  2013
 ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80الوثيقة

المتحدة للفترة المالية لمدة عامين المنتھية في  األمماليونيب استلم تقرير مجلس مراجعي أن  )2(
، وأنه لم تكن ھناك مسائل رئيسية ذات صلة بالصندوق 2014 األولكانون  سمبر/دي 31

 األطراف؛المتعدد 
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التعقيبات الواردة من أمين خزانة الحساب المصرفي للصندوق المتعدد األطراف في  )3(
 نيويورك؛

 العام تم اإلبالغ عن المساھمات غير المسددة للقطاع الدولية المحاسبية أنه بموجب المعايير )4(
" واحتفظت لتعھدات الطوعية المستحقة القبضسنوات تحت فئة "ا 3التي مضى عليھا 

سنوات في فئة "الحسابات المستحقة القبض  3بسجالت المساھمات المستحقة ألكثر من 
 "؛مشكوك في تحصيلھاال

العام  للقطاع الدولية المحاسبية المعاييرطلبات اإلبالغ بموجب تقرير حلقة العمل بشأن مت )5(
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80وارد في المرفق الثاني بالوثيقة ال

 األطرافللصندوق المتعدد  2015سجل في حسابات عام أن ينة اأمين الخزأن تطلب إلى   )ب (
وبياناتھا النھائية لعام  2014ت المنفذة لعام البين بيانات الحسابات المالية المؤقتة للوكا االختالفات

  ؛ UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/80.من الوثيقة 2و 1الجدولين تنعكس في كما  2014

بحيث  2015في حسابات عام  2014بإعادة إدراج رصيد النفقات لعام نة امين الخزالسماح أل  )ج (
ً للمعايير 2014تستوفي حسابات اليونيو لعام   للقطاع الدولية المحاسبية متطلبات رفع التقارير وفقا

 العام.

  )75/70(المقرر 

 2014ابات عام تسوية حس  ) ب(

تمكن  الوثيقة، إصدار بعد أنه . وأعلنتUNEP/OzL.Pro/ExCom/75/81قّدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .289
 أدرج المتعلقة بالصرف، غير واإليرادات الفوائد دخل عن ناتجدوالر أمريكي  133,565 مبلغ ايضاح من اليونيب

دوالر أمريكي يجب  36,178ى بند تسوية واحد بقيمة سو يتبق ولم المرحلي، تقريره في ليس ولكن الحسابات في
 المبلغ عنھا للبيانات شاملة أن اليونيب يقوم بمراجعة الحالي االجتماع في األمانة توضيحه. وأفادت أيضاً أنه تم إبالغ

 بالتالي،. بذلك للقيام إضافيا وقتا وطلب اإلنفاق، التفاوتات في تضييق بغية 2014 المرحلي لعام تقريره في األمانة إلى
 الصيغة النھائية للتسوية للسماح بوضع إلى األمانة 2014 لعام سيتعين على اليونيب تقديم تقرير مرحلي سنوي منقح

ال بد من  وأخيراً،. األمانة للمشروعات الموافق عليھا وجرد 2014 المرحلي وحسابات عام التقرير في البيانات بين
المتحدة  األممبرنامج  من الفائدة مبالغ الخزانة حجب أمين من التي تطلب التنفيذية اللجنة إلى تصحيح التوصية

 اإلنمائيالمتحدة  األممبرنامج  أن إلظھار حجبھا، من بدالً  تعديلھا، سيتم المبالغ أن إلظھار واليونيدو اإلنمائي
 .ةالختامي بياناتھما أكثر من المؤقتة في بياناتھما واليونيدو أبلغا عن فائدة

 اللجنة التنفيذية: قررتو .290

ً   ) أ( في الوثيقة  ة، الوارد2014بتسوية حسابات عام أن تحاط علما
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/81؛ 

واليونيدو بـ  اإلنمائيالمتحدة  األممبرنامج أن تطلب إلى أمين الخزانة تعديل حسابات   ) ب(
دوالر أمريكي، على التوالي، يمثل دخل الفائدة المبلغ  24,667دوالر أمريكي و  82,831

عنه في بياناتھما المالية المؤقتة األعلى من دخل الفائدة المبلغ عنه في بياناتھما المالية 
 النھائية؛

 :على النحو التالي2014لعام  ود التسوية المعلقة أن تحاط علماً ببن  ) ج(
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األمانة  وجرديونيب دوالر أمريكي بين التقرير المرحلي لل 157,952 )1(
 2,962,802دوالر أمريكي في الدخل و  36,178؛ للمشروعات الموافق عليھا

 دوالر أمريكي في النفقات بين التقرير المرحلي لليونيب والحسابات النھائية؛

دوالرات أمريكية في الدخل بين التقرير المرحلي للبنك الدولي والحسابات  10 )2(
 النھائية؛

إلى االجتماع السادس  2014ب تقديم تقرير مرحلي منقح لعام أن تطلب إلى اليوني  ) د(
 ؛2014والسبعين بغية إكمال عملية تسوية حسابات عام 

دوالر  58,045النفقات بقيمة  2015أن تطلب إلى اليونيدو تعديل في حساباتھا لعام   (ھ)
التقرير  دوالر أمريكي في الدخل بين 33أمريكي، تمثل الفرق في تكاليف دعم الوكالة؛ و 
دوالر أمريكي بين التقرير المرحلي  15المرحلي للبنك الدولي والحسابات النھائية؛ و 

 ؛األمانة للمشروعات الموافق عليھا وجردلليونيدو 

 :بنود التسوية المعلقة على النحو التاليأن تحاط علماً ب  (و)

 دوالر 68,300للمشروعات غير المحددة بمبالغ  اإلنمائيالمتحدة  األممبرنامج  )1(
  ؛ ور أمريكيالدو 29,054وأمريكي 

خرى عند ألت الثنائية االلدولي لتنفيذ المشروعات التالية مع الوكاالبنك ا )2(
  :قتضاءالا

 1,198,946) بمبلغ THA/REF/26/INV/104مشروع المبردات لتايلند ( -
  دوالر أمريكي؛

دوالر  342,350) بمبلغ THA/PHA/68/TAS/158اليابان الثنائية ( -
  أمريكي؛

دوالر  225,985) بمبلغ THA/HAL/29/TAS/120السويد الثنائية ( -
  أمريكي؛

) بمبلغ CPR/PRO/44/INV/425الواليات المتحدة األمريكية الثنائية ( -
  دوالر أمريكي؛ 5,375,000

) بمبلغ CPR/PRO/47/INV/439الواليات المتحدة األمريكية الثنائية ( -
  دوالر أمريكي. 5,375,000

  )75/71(المقرر 

د  ال:  14البن دول األعم ن ج وام م ا لألع ق عليھ ة الصندوق المواف ات أمان ، 2017و 2016، 2015ميزاني
  .2018 وميزانيتھا المقترحة لعام

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82قدمت ممثلة األمانة الوثيقة  .291

د،  .292 ا الجدي ام أوموج ات نظ ة بمتطلب اليف المرتبط ي التك ادة ف أن الزي د األعضاء بش ن أح ؤال م ى س وردا عل
م  ى مكتب األم ى الخارج إل امالت إل اد بعض المع رتبط بضرورة إيف أوضحت ممثلة األمانة أن بعض ھذه التكاليف ي
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ات السفر من خالل في المائة وإلى ضرو 12المتحدة لخدمات المشاريع مقابل رسم خدمة قدره  ع ترتيب رة إجراء جمي
رة واحدة  تم لم اليف ي وكيل سفريات في جنيف مع رسوم إضافية لبطاقات السفر والخدمات. وأوضحت أن بعض التك
بالنظر إلى أن استخدام مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع كان نتيجة لفترة إغالق في وقت كان يجري فيه اإلعداد 

 لتنفيذية.الجتماع اللجنة ا

ات السفر نتيجة  .293 ق بطول أوق ا يتعل اط فيم وفيما يتعلق بترتيبات السفر، أعرب عدد من األعضاء عن اإلحب
ات السفر، ونقص  ي ترتيب ة ف دام المرون اليف السفر، وانع ي تك ورات ف ق وف وادة لتحقي ذل دون ھ ي تب للمحاوالت الت

ان االتصال من جانب موردي خدمات السفر الجدد قائلين إن الن ات ك ظام السابق الذي كان يتيح لألمانة أن تتخذ الترتيب
أكثر كفاءة. وأوضحت ممثلة األمانة أن االنتقال إلى نظام أوموجا كان صعبا مع بقاء الكثير من القضايا دون تسوية إال 

ع ا ود من جانب جمي لجھات لتحسين أنه كانت ھناك الكثير من تبادل الرسائل مع المقر الرئيسي لليونيب مع بذل الجھ
ام  للعمل  2016الوضع. كما أعلن كبير الموظفين أنه سوف يقوم بزيارة المقر الرئيسي لليونيب في وقت مبكر من ع

بصورة وثيقة مع الزمالء ھناك إليجاد ُسبل لمعالجة مشكالت االنتقال ولضمان أن تدار اللجنة التنفيذية بصورة سلسلة 
 ا عما يحققه من تقدم إلى االجتماع السادس والسبعين للجنة التنفيذية.في جميع المجاالت. وسوف يقدم تقرير

ا  .294 ة فيم وفيما يتعلق بمسألة الموافقة على الميزانية، أشار أحد األعضاء إلى أن األمانة سوف تحتاج إلى المرون
 يتعلق بتكاليف التشغيل في حالة أن تقرر اللجنة التنفيذية العودة إلى ثالثة اجتماعات سنوية.

  اللجنة التنفيذية: قررتوعقب المناقشات،  .295

، وميزانيتھا 2017و 2016، 2015أن تحاط علما بميزانيات أمانة الصندوق الموافق عليھا لألعوام   )أ (
  ؛UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/82الواردة في الوثيقة  2018 المقترحة لعام

ة بميزا  )ب ( ود الميزاني ين بن ة أن ترخص لألمانة إعادة تخصيص األموال فيما ب ا  2015ني الموافق عليھ
ران  ه/ حزي ا في يوني دة نتيجة إلدخال نظام أوموج اليف اإلضافية المتكب  2015لكي تستوعب التك

ل  ات النق ه اذا تجاوزت عملي م بأن ى أساس الفھ دما في األصل، عل وزيادة عدد الوثائق عما كان مق
غ  20بالتمويل حدود نسبة  وظفين، تبل ر الم ة ضمن سلطة كبي ة في المائ ة التنفيذي ك للجن ة ذل األمان

 خالل اجتماعھا السابع والسبعين؛

الواردة في المرفق الثالث  2018أن توافق على التكاليف المقترحة للموظفين والتشغيل في ميزانية   )ج (
اعين في  7 268 801والثالثين بھذا التقرير، والبالغة  دوالر أمريكي استنادا الى سيناريو عقد اجتم

  ألمانة الخيار لتحديث ميزانيتھا وتقديمھا الى االجتماع السادس والسبعين.السنة، مع منح ا

 )75/72(المقرر 

  اإلجراءات الرئيسية لعملية اللجنة التنفيذية –من جدول األعمال  15البند 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/83قدم ممثل األمانة الوثيقة  .296

ينبغي إشراكھا في أي مناقشات بين الوكاالت المنفذة واألمانة عند  5وقال أحد األعضاء إن بلدان المادة  .297
مناقشة أي مسائل تتعلق بھا. وفي بعض األحيان قد تتخذ الوكاالت المنفذة قرارات أحادية تؤثر على تلك البلدان، مثل 

تصال بمؤسسات داخل البلد لمناقشة اختيار التكنولوجيا بدون إغالق المشروعات بدون التشاور مع البلد المعني، أو اال
إبالغ وحدات األوزون الوطنية الخاصة بھا. وبينما أعطي لوحدات األوزون الوطنية الفرصة لتقييم أداء الوكاالت 

المنفذة  المنفذة، لم تتم معالجة الشواغل التي أثارتھا. وينبغي أن يكون ھناك إجراء قياسي واحد لجميع الوكاالت
واجتماعات التنسيق بين الوكاالت يتعلق بعدم مناقشة أي مسائل للسياسات بدون معرفة اللجنة التنفيذية. وينبغي أن 
يسمح لألعضاء أن يوضحوا أي مسائل تتعلق بالسياسات التي تخص مشروعاتھم في أثناء النظر في ھذه المشروعات 

التي سيفرض عليھا جزاءات إذا وجد أنھا في حالة عدم امتثال، وليس في اجتماعات اللجنة التنفيذية. فالبلدان ھي 
غير األعضاء في اللجنة التنفيذية إلى حصور اجتماعاتھا عندما تكون  5الھيئات المنفذة. وينبغي دعوة بلدان المادة 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
 
 

73 

ة ومسألة ھناك مسائل تتعلق بمشروعاتھم. وينبغي إيضاح مسألة إمكانية تحدث األعضاء عن مشروعاتھم الخاص
 المساءلة للوكاالت التنفيذية.

واقترح عضو آخر أن تعد األمانة مخطط تنظيمي لتوضيح العالقة بين اللجنة التنفيذية والكيانات التي تتفاعل  .298
 معھا حاليا وأن األمانة ينبغي أن تتضمن وظيفة تتعلق بالخبرة البيئية.

سلط عليھا الضوء في اجتماعات التنسيق بين وأكد كبير الموظفين لألعضاء أن مسائل السياسات التي  .299
الوكاالت سيتم إحالتھا إلى اللجنة التنفيذية للنظر فيھا والبت بشأنھا. فاألعضاء غير مقيدين في عدد البلدان التي تختار 
وفودھا ويمكن أن تساعد األمانة جميع الوفود في العثور على تسھيالت الجتماعات التنسيق قبل اجتماعات اللجنة 
التنفيذية وخاللھا. وقال إنه سيناقش مع الوكاالت المنفذة الشواغل بخصوص مساءلتھا وأن المسألة السابقة الذكر 
بجانب مسألة البلدان التي تستطيع أن تتحدث من أجل توضيح مسائل تتعلق بمشروعاتھا الخاصة، ستدرج في الوثيقة 

(ح). وقال أيضا إن المخطط 73/70سبعين عمال بالمقرر التي يتم إعدادھا للنظر فيھا في االجتماع السادس وال
 التنظيمي سيدرج في المراجعة القادمة للجنة التنفيذية وأن الخبرة البيئية متوافرة حاليا ضمن موظفي األمانة.

باإلجراءات الرئيسية لعملية اللجنة التنفيذية على النحو الوارد في الوثيقة  علمااللجنة التنفيذية  وأحاطت .300
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/83.  

  من جدول األعمال: تقرير الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج 16البند 

قدمت منسقة الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج تقرير الفريق الفرعي  .301
(UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/84)  الذي يحتوي على توصيات لنظر اللجنة التنفيذية. وقالت إن الفريق الفرعي

ثالث مرات على ھامش االجتماع وتناول بحث معظم البنود على جدول أعماله. غير أنه لم يتاح له الوقت  اجتمع
الكافي لمناقشة مشروع المبادئ التوجيھية لقطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون، الذي سيتم النظر فيه في االجتماع 

لق بالمراجعة التقنية لقطاع إنتاج السادس والسبعين، ولم يتمكن من التوصل إلى اتفاق فيما يتع
الھيدروكلوروفلوروكربون في المكسيك. وبناء على طلب من الرئيس، قدم الفريق الفرعي أيضا توصية فيما يتعلق 
بإعداد مشروعات للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون للصين، الواردة في 

) من جدول األعمال 4(ج)(8والتي نظر فيھا في إطار البند  2015لبنك الدولي لعام التعديالت على برنامج عمل ا
  أعاله. وشكرت أعضاء الفريق الفرعي، والوكاالت المنفذة واألمانة على عملھم الشاق خالل االجتماع.

خطة إدارة إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون للصين: تقرير التحقق من إنتاج 
  2014روكربون في عام الھيدروكلوروفلو

  اللجنة التنفيذية: قررت .302

اإلحاطة علما بتقرير التحقق من قطاع إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون للصين، الذي نظر فيه   (أ)
الفريق الفرعي المعني بقطاع اإلنتاج، والذي يشير إلى أن الصين ما زالت ضمن الحد األقصى من 

  ؛2014عام أھداف اإلنتاج واالستھالك المسموح بھا ل

أن تطلب إلى البنك الدولي وحكومة الصين دراسة االختالفات بين بيانات الجمارك والبيانات المبلغ   (ب)
 Zhejiang وZhejiang Sanmei و  Zhejiang Yongpengعنھا من المنتجين التاليين: 

Juhua  وZibo Luxuan إجراؤه  المقرر 2015، وإبالغ اللجنة التنفيذية في تقرير التحقق لعام
  ؛2016في عام 

للمرحلة األولى من خطة  2016أن تسمح بالنظر في تمويل شريحة برنامج التنفيذ السنوي لعام   (ج)
 إدارة إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون للصين في االجتماع الخامس والسبعين.

  )75/73(المقرر 
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والتقرير  2016ر الشريحة السنوية لعام خطة إدارة إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون للصين: تقري
  2015المرحلي لعام 

  اللجنة التنفيذية: قررت .303

  اإلحاطة علما:  (أ)

لخطة إدارة إزالة  2015والتقرير المرحلي لعام  2016بتقرير تنفيذ الشريحة السنوية لعام   )1(
بقطاع  إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون للصين، اللذين نظر فيھما الفريق الفرعي المعني

  اإلنتاج؛

تم نقله إلى شركة بريطانية مسجلة  Pengyouفي المائة من ملكية المنتج  75أن ما نسبته   )2(
  في ھونغ كونغ؛

، 2016، المقرر إجراؤه في عام 2015أن البنك الدولي سيدرج في تقريره للتحقق في عام   )3(
 Jiangsu Blueا في تحققا من مرافق إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون التي تم تفكيكھ

Star و Yantai Zhongrui؛  

من خطة إدارة إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون للصين،  2016الموافقة على شريحة عام   (ب)
مليون دوالر أمريكي، زائداً تكاليف دعم  24، بمبلغ 2016وخطة تنفيذ الشريحة المصاحبة لعام 

مليون  7.2للبنك الدولي، مع مالحظة أن مبلغا وقدره مليون دوالر أمريكي  1.344الوكالة البالغة 
ً من الشريحة الرابعة  403 200دوالر أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة  دوالراً أمريكيا

مليون دوالر  16.8سيتم اإلفراج عنه في االجتماع الخامس والسبعين وأن الرصيد المتبقي البالغ 
ً سيتم اإلفراج عنه في عام  940 800لة البالغة أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكا دوالراً أمريكيا

  ؛2016

ً من الفائدة المكتسبة من  8 370أن تطلب إلى أمين الخزانة خصم مبلغ وقدره   (ج) دوالراً أمريكيا
  كجزء من اإلفراج عن األموال للبنك الدولي. 2014شريحة عام 

 )75/74(المقرر 

  ئل أخرىمن جدول األعمال: مسا 17البند 

 الجدول الزمني لإلفراج عن التمويل الموافق عليه في االجتماع الخامس والسبعين

بعد التحديث الموجز الذي قدمه أمين الخزانة، قدم كبير الموظفين تحديثا عن توافر الموارد المتاحة لاللتزام  .304
تأخير صرف جزء من شريحة التمويل قائالً إنه لمعالجة العجز في الموارد، اتفق البنك الدولي وحكومة الصين على 

للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة إنتاج الھيدروكلوروفلوروكربون للصين إلى  2016لبرنامج التنفيذ السنوي لعام 
. وشكر 2018أن تتوافر موارد كافية. وبالمثل، سيؤخر أمين الخزانة تحويل األموال لغرض ميزانية األمانة في عام 

 لبنك الدولي وحكومة الصين على ما أبدوه من مرونة للمساعدة في معالجة العجز.كبير الموظفين ا

 6201تواريخ وأماكن اجتماعات اللجنة التنفيذية في عام 

 .UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/Inf.2عرض ممثل األمانة الوثيقة  .305

كول مونتريال في وعقب تحديث من ممثل أمانة األوزون لمختلف االجتماعات المتعلقة باألطراف في بروتو .306
 2016 أيارمايو/  13إلى  9، أكدت اللجنة التنفيذية أنھا ستعقد اجتماعھا السادس والسبعين في مونتريال من 2016عام 
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ديسمبر/ كانون األول  2نوفمبر/ تشرين الثاني إلى  28أن تعقد اجتماعھا السابع والسبعين في مونتريال من  وقررت
2016. 

 )75/75(المقرر 

 من جدول األعمال: اعتماد التقرير 18البند 

اعتمدت اللجنة التنفيذية تقريرھا على أساس مشروع التقرير الوارد في الوثيقة  .307
UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/L.1. 

 من جدول األعمال: اختتام االجتماع 19البند 

جمعة، الموافق وم اليمساء  4:55بعد تبادل المجامالت المعتادة، أعلن الرئيس اختتام االجتماع في الساعة  .308
 .2015 نوفمبر/ تشرين الثاني 20
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 الدخل

اإلسھامات التي وصلت :

3,039,593,447    دفعات نقدية تشمل أذونات الصرف المقبوضة 

12,536,178    أذونات الصرف الموجودة 

153,213,478    التعاون الثنائي

213,756,328    الفوائد المكتسبة*

0    دخل اضافي نابع من قروض و مصادر أخرى

20,226,915    دخول متنوعة 

3,439,326,346مجموع الدخل

تخصيصات **واحتياطيات 

            777,097,778برنامج األمم المتحدة االنمائي .

            268,505,937برنامج األمم المتحدة للبيئة.

            804,000,722منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية .

         1,194,778,783البنك الدولي .

-مشروعات غير محددة 

-ناقص التصحيحات

                             3,044,383,220مجموع التخصيصات للوكاالت المنفذة 

تكاليف األمانة واللجنة التنفيذية (1991- 2017)

                                113,259,937     تشمل احتياطي لعقود الموظفين حتى عام 2017

                                    7,056,982  أجر أمانة الخزانة (2016-2003)   

                                    3,236,887تكاليف الرصد و التقييم (2015-1999)

                                    1,699,806تكاليف المراجعة التقنية (2010-1998)

تكاليف استراتيجية االعالم (2004-2003)

                                       104,750   بما فيھا احتياطي لتكاليف صيانة الشبكة لعام 2004  

                                153,213,478التعاون الثنائي

احتياطي لتغطية تذبذبات آلية سعر الصرف الثابت

                                   (4,908,199)    خسائر /مكاسب في القيمة

                             3,318,046,862مجموع التخصيصات واالحتياطات

108,743,306أموال نقدية
أذونات صرف:  

2015-                          

201610,717,770

20171,818,408

0غير مجدولة

12,536,178                                  

                                121,279,485الرصيد المتاح لتخصيصات جديدة

 وتعكس أرقام  األمانة التكاليف الحقيقية حسب حسابات الصندوق النھائية لعام 2014 و المبالغ الموافق عليھا في الفترة من  2015 إلى 2017.

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

إلى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

الجدول األول: حالة الصندوق من 1991 إلى 2016 (بالدوالرااألمريكي)

ا (**)تعكس المبالغ الموافقات الصافية التي حولت من أجلھا موارد بما في ذلك أذونات الصرف التي لم تصرفھا الوكاالت المنفذة بعد.

(*) بما في ذلك مبلغ الفوائد المكتسبة  من طرف مكتب التعاون االقتصادي الخارجي لوزارة حماية البيئة ذات قيمة 94.384 دوالر أمريكي .
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2016 - 20161991-20142015-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991الوصف

       3,503,172,100         234,929,241424,841,347472,567,009440,263,109474,167,042368,153,731399,781,507397,073,537291,395,577إسھامات متعھد بھا

206,511,034381,555,255418,686,446408,348,674417,916,989339,990,563375,145,166362,618,341128,820,9783,039,593,447دفعات نقدية / وصلت

4,366,25511,909,81421,358,06621,302,69647,750,28119,019,12313,906,97212,481,6331,118,638153,213,478مساعدة ثنائية

            12,536,178             9,649,8372,886,342                          (1)                      (0)                        0                   -                       -                       -0إذونات صرف

       3,205,343,103         210,877,289393,465,069440,044,513429,651,370465,667,270359,009,685389,052,138384,749,811132,825,957مجموع الدفعات

            44,724,701                08,098,26700032,471,642405,7923,477,910271,090إسھامات متنازع فيھا

          297,828,997         24,051,95231,376,27832,522,49610,611,7398,499,7729,144,04610,729,37012,323,726158,569,619تعھدات غير مسددة

%91.50%45.58%96.90%97.32%97.52%98.21%97.59%93.12%92.61%89.76نسبة المدفوعات إلى التعھدات

          213,756,328             5,323,64428,525,73344,685,51653,946,60119,374,44943,537,81410,544,6316,615,0531,202,887الفوائد المكتسبة

                                                       

            20,226,915             1,442,1031,297,3661,223,5981,125,2821,386,1773,377,1843,547,6535,804,4101,023,142إيرادات متنوعة 

       3,439,326,346         217,643,036423,288,168485,953,626484,723,254486,427,896405,924,683403,144,422397,169,274135,051,987مجموع الدخل

2015 - 201420151991-20112012-20082009-20052006-20022003-19992000-19961997-19931994-1991أرقام متراكمة 

       3,503,172,100         234,929,241424,841,347472,567,009440,263,109474,167,042368,153,731399,781,507397,073,537291,395,577مجموع التعھدات 

       3,205,343,103         210,877,289393,465,069440,044,513429,651,370465,667,270359,009,685389,052,138384,749,811132,825,957مجموع الدفعات

%91.50%45.58%96.90%97.32%97.52%98.21%97.59%93.12%92.61%89.76نسبة المدفوعات إلى التعھدات

       3,439,326,346         217,643,036423,288,168485,953,626484,723,254486,427,896405,924,683403,144,422397,169,274135,051,987مجموع الدخل

          297,828,997         24,051,95231,376,27832,522,49610,611,7398,499,7729,144,04610,729,37012,323,726158,569,619مجموع اإلسھامات غير المسددة 

%8.50%54.42%3.10%2.68%2.48%1.79%2.41%6.88%7.39%10.24كنسبة مئوية من مجموع التعھدات 

إسھامات غير مسددة من بلدان ذات االقتصاد االنتقالي

24,051,95231,376,27832,522,4969,701,2517,414,9955,909,8526,361,6995,332,4176,286,954             128,957,894          

النسبة المئوية من المبالغ غير المسددة من البلدان ذات 
االقتصاد االنتقالي بالقياس إلى التعھدات

10.24%7.39%6.88%2.20%1.56%1.61%1.59%1.34%2.16%3.68%

XIV/39 مالحظة: البلدان ذات االقتصاد االنتقالي ھي: أذربيجان ، بيالروس، بلغاريا ، الجمھورية التشيكية ، استوانيا ، ھنغاريا ، التفيا ، ليتوانيا ، بولندا ،     التحاد الروسي ، سلوفاكيا ، سلوفينيا ، طاجكستان ، أوكرانيا ، أوزبكستان و تركمانستــــــا ن الى حــــــد 2004 طبقــــا للمقـــــــرر

إلى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85

الرصيد المتاح لتخصصات جديدة

 الجدول 2: موجز حالة اإلسھامات  و اإليرادات األخرى في الفترة 2016-1991

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف
خسائر/مكاسب الصرف المبلغ 

السلبي=مكسب

102,81970,4830032,3360أندورا

72,132,61666,330,2271,610,90704,191,4811,479,246أستراليا*

373,784-37,388,82135,644,301131,79001,612,730النمسا

1,132,055311,68300820,3720أذربيجان

3,198,3130003,198,3130بيالروس

46,473,12642,439,281004,033,8461,068,299بلجيكا

1,633,8261,538,8410094,9850بلغاريا

2,580,741-127,737,146110,744,7399,755,73607,236,671  كندا

674,013415,60500258,40857,443كرواتيا

982,544792,57400189,9709,598قبرص

11,404,38310,336,721287,5700780,092434,599الجمھورية التشيكية

419,681-30,850,41129,325,207161,05301,364,151الدانمرك

636,652555,8130080,83937,049استونيا

372,534-24,130,39422,682,355399,15801,048,881فنلندا

10,552,888-269,014,758230,406,16516,047,846022,560,747فرنسا

383,138,983297,024,43658,768,91311,069,17816,276,4564,217,294ألمانيا

1,340,447-21,582,35115,557,570006,024,781اليونان

9,1457,124002,0210الكرسي الرسولي

76,259-7,869,6537,285,58246,4940537,577ھنغاريا

1,431,0011,250,43000180,57151,218آيسلندا

13,639,86812,795,10500844,763772,655آيرلندا

15,127,9183,824,671152,462011,150,7850اسرائيل

212,045,775186,927,82616,093,72209,024,2285,127,537ايطاليا

664,823,579623,293,78019,727,091021,802,7080اليابان

1,571,993257,752001,314,2410كازاخستان

286,549286,5490000التفيا

2,483-863,846768,8600094,985التفيا

356,143337,9540018,1890ليتوانيا

1,365,433724,93600640,4970ليتوانيا

47,714-3,273,6203,109,92200163,698لكسمبرغ

332,205267,5350064,6700مالطة

572-251,486227,2340024,252موناكو

0-73,183,77769,841,100003,342,676ھولندا

10,529,27810,017,97300511,304198,809نيوزيلندا

29,432,50027,712,658001,719,841965,168النرويج

16,91516,9150000بنما

17,905,73615,931,427113,00001,861,309349,495بولندا

17,444,08811,191,959101,70006,150,430198,162البرتغال

2,256,7311,422,68900834,0420رومــانيا

123,102,6245,449,78200117,652,8430االتحاد الروسي

39,16833,105006,0631,380سان مارينو

531,221459,24571,976000سنغافورة

3,832,3173,348,53716,5230467,25869,569سلوفاكيا

2,335,1802,010,48800324,6920سلوفينيا

3,793,6913,763,69130,000000جنوب أفريقيا

112,472,62296,378,2034,077,763012,016,6561,195,590اسبانيا

439,483-46,963,67241,509,0671,574,35303,880,252السويد

2,021,096-51,137,78347,108,6031,913,23002,115,950المجموع 

128,83646,2160082,6200طاجيكستان

293,2455,76400287,4810تركمانستان**

10,061,7831,303,750008,758,0330أوكرانيا

559,639559,6390000اإلمارات العربية المتحدة

2,913,630-244,727,805233,696,229565,000010,466,576المملكة المتحدة

796,159,802762,056,54021,567,1911,467,00011,069,0710الواليات المتحدة األمريكية

802,260188,60600613,6540أوزبكستان

4,908,199-3,503,172,1003,039,593,447153,213,47812,536,178297,828,997المجموع الفرعي

44,724,70100044,724,701  إسھامات متنازع فيھا***

3,547,896,8013,039,593,447153,213,47812,536,178342,553,699المجموع 

*

**

***

بموجب المقررين5   و 39   التابعين الجتماعي األطراف لبروتوكول مونتريال السادس و السادس عشر على التوالي، لقد تمت اعادة تصنيف تركمانستان كبلد عامل بموجب المادة 
الخامسة  في سنة 2004  و بالتالي من المفروض أال تؤخذ باالعتبار  مساھمته  لسنة 2005 البالغة قيمتھا  5.764  دوالر أمريكي .

مبلغ مخصوم من المساھمات غير المسددة و يظھر ھنا لإلبقاء على السجالت فقط.

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

الجدول 3 : موجز حالة االسھامات لفترة 1991-2016 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

 ان السماعدة الثنائية المسجلة ألستراليا و كندا قد تمت تسويتھا بعد موافقات االجتماع 39 باألخذ باالعتبار تسوية قامت بھا األمانة من خالل التقارير المرحلية المقدمة الى االجتماع 
40 و ھي تشير الى 1.208.219 و 6.449.438 دوالر أمريكي عوض 1.300.088 و 6.414.880 على التوالي.
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

32,33600032,336أندورا

8,382,9624,191,481004,191,481أستراليا

3,225,4601,612,730001,612,730النمسا
161,678000161,678أذربيجان
226,348000226,348بيالروس
4,033,8460004,033,846بلجيكا
189,97094,9850094,985بلغاريا
12,061,1184,824,447007,236,671  كندا
509,284250,87600258,408كرواتيا
189,970000189,970قبرص

1,560,184780,09200780,092الجمھورية التشيكية
2,728,3021,364,151001,364,151الدانمرك
161,67880,8390080,839استونيا
2,097,7621,048,881001,048,881فنلندا
22,606,512045,765022,560,747فرنسا
28,863,4188,659,025982,4732,886,34216,335,578ألمانيا
2,578,7520002,578,752اليونان

4,0422,021002,021الكرسي الرسولي
1,075,154537,57700537,577ھنغاريا
109,132000109,132آيسلندا
1,689,526844,76300844,763آيرلندا
1,600,6040001,600,604اسرائيل
17,978,5028,954,274009,024,228ايطاليا
43,786,22221,893,11190,400021,802,711اليابان

489,074000489,074كازاخستان
189,97094,9850094,985ليختنشتاين
36,37818,1890018,189ليختنشتاين
295,060147,53000147,530لكسمبرغ
327,396163,69800163,698لكسمبرغ
0064,670                   -64,670مالطة
48,50424,2520024,252موناكو
6,685,3523,342,676003,342,676ھولندا

1,022,608511,30400511,304نيوزيلندا
3,439,6821,719,841001,719,841النرويج
3,722,6181,861,309001,861,309بولندا

001,915,874                   -1,915,874البرتغال
913,47679,43400834,042رومــانيا

009,854,224                   -9,854,224االتحاد الروسي
12,1266,063006,063سان مارينو
691,170223,91200467,258سلوفاكيا
404,19279,50000324,692سلوفينيا
0012,016,656                   -12,016,656اسبانيا
003,880,252                   -3,880,252السويد
4,231,9002,115,950002,115,950سويسرا

0012,126                   -12,126طاجيكستان
00400,151                   -400,151أوكرانيا

20,933,15210,466,5760010,466,576المملكة المتحدة

63,895,57652,826,5040011,069,072الواليات المتحدة األمريكية*

0060,628                   -60,628أوزبكستان
291,395,577128,820,9781,118,6382,886,342158,569,619المجموع 

271,090271,090  إسھامات متنازع فيھا*

291,666,667128,820,9781,118,6382,886,342158,840,709المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال

الجدول 4 :  حالة االسھامات لفترة 2015-2017 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

16,16816,168أندورا

4,191,4814,191,481أستراليا

1,612,7301,612,730النمسا
80,83980,839أذربيجان
113,174113,174بيالروس
2,016,9232,016,923بلجيكا
94,98594,985بلغاريا
6,030,5596,030,559  كندا
254,642254,642كرواتيا
94,98594,985قبرص

780,092780,092الجمھورية التشيكية
1,364,1511,364,151الدانمرك
80,83980,839استونيا
1,048,8811,048,881فنلندا
11,303,25611,303,256فرنسا
14,431,70914,431,709ألمانيا
1,289,3761,289,376اليونان

2,0212,021الكرسي الرسولي
537,577537,577ھنغاريا
54,56654,566آيسلندا
844,763844,763آيرلندا
800,302800,302اسرائيل
8,989,2518,989,251ايطاليا
21,893,11121,893,111اليابان

244,537244,537كازاخستان
94,98594,985ليختنشتاين
18,18918,189ليختنشتاين
147,530147,530لكسمبرغ
163,698163,698لكسمبرغ
32,33532,335مالطة
24,25224,252موناكو
3,342,6763,342,676ھولندا

511,304511,304نيوزيلندا
1,719,8411,719,841النرويج
1,861,3091,861,309بولندا

957,937957,937البرتغال
456,738456,738رومــانيا

4,927,1124,927,112االتحاد الروسي
6,0636,063سان مارينو
345,585345,585سلوفاكيا
202,096202,096سلوفينيا
6,008,3286,008,328اسبانيا
1,940,1261,940,126السويد
2,115,9502,115,950سويسرا

6,0636,063طاجيكستان
200,076200,076أوكرانيا

10,466,57610,466,576المملكة المتحدة

32,083,33321,014,26111,069,072الواليات المتحدة األمريكية

30,31430,314أوزبكستان

145,833,33321,014,26100124,819,072المجموع 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 5 : حالة االسھامات لعام 2016 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

16,16816,168أندورا

4,191,4814,191,4810أستراليا

1,612,7301,612,7300النمسا
80,83980,839أذربيجان
113,174113,174بيالروس
2,016,9232,016,923بلجيكا
94,98594,9850بلغاريا
6,030,5594,824,4471,206,112  كندا
254,642250,8763,766كرواتيا
94,98594,985قبرص

780,092780,0920الجمھورية التشيكية
1,364,1511,364,1510الدانمرك
80,83980,8390استونيا
1,048,8811,048,8810فنلندا
11,303,25645,76511,257,491فرنسا

14,431,7098,659,025982,4732,886,3421,903,869ألمانيا (1)
1,289,3761,289,376اليونان

2,0212,0210الكرسي الرسولي
537,577537,5770ھنغاريا
54,56654,566آيسلندا
844,763844,7630آيرلندا
800,302800,302اسرائيل
8,989,2518,954,27434,977ايطاليا
90,400-21,893,11121,893,11190,400اليابان

244,537244,537كازاخستان
94,98594,9850ليختنشتاين
18,18918,1890ليختنشتاين
147,530147,5300لكسمبرغ
163,698163,6980لكسمبرغ
32,33532,335مالطة
24,25224,2520موناكو
3,342,6763,342,6760ھولندا

511,304511,3040نيوزيلندا
1,719,8411,719,8410النرويج
0-1,861,3091,861,309بولندا

957,937957,937البرتغال
456,73879,434377,304رومــانيا

4,927,1124,927,112االتحاد الروسي
6,0636,0630سان مارينو
345,585223,912121,673سلوفاكيا
202,09679,500122,596سلوفينيا
6,008,3286,008,328اسبانيا
1,940,1261,940,126السويد
2,115,9502,115,9500سويسرا

6,0636,063طاجيكستان
200,076200,076أوكرانيا

10,466,57610,466,5760المملكة المتحدة

0-31,812,24331,812,243الواليات المتحدة األمريكية*

30,31430,314أوزبكستان

145,562,243107,806,7171,118,6382,886,34233,750,547المجموع 

271,090271,090  إسھامات متنازع فيھا*

145,833,333107,806,7171,118,6382,886,34234,021,637المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 

الجدول 6 : حالة االسھامات لعام 2015 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

إن المساعادة الثنائية أللمانيا تتضمن إعادة مبلغ 140.695 دوالر أمريكي من 20 في المائة من حصة فترة السنوات الثالث 2014-2012   (1)  
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

                               (67.00)                                    -                                    -35,72035,787أندورا

                                   -                                    -                                    -9,863,6979,863,697أستراليا

                                   -                                    -                                    -4,342,4764,342,476النمسا

76,542                                    -                                    -                                       -76,542أذربيجان

214,317                                    -                                    -                                       -214,317بيالروس

                                   -                                    -                                    -5,485,5015,485,501بلجيكا

                                   -                                    -                                    -193,906193,906بلغاريا

                                 (0.00)                                    -                                    -16,364,65316,364,653  كندا

                                   -                                    -                                    -164,729164,729كرواتيا

                                   -                                    -                                    -234,728234,728قبرص

                                   -                                    -                                    -1,780,8741,780,874الجمھورية التشيكية

                                   -                                    -                                    -3,755,6553,755,655الدانمرك

                                   -                                    -                                    -204,112204,112استونيا

                                   -                                    -                                    -2,888,1802,888,180فنلندا

                                  0.10                                    -                     31,244,39430,205,7091,038,685.00فرنسا

                                 (0.09)                     8,182,836.95                     40,914,18524,548,5118,182,837.00ألمانيا

3,446,029                                    -                                    -3,526,02980,000اليونان

                                   -                                    -                                    -5,1035,103الكرسي الرسولي

                                   -                                    -                                    -1,484,9121,484,912ھنغاريا

71,439                                    -                                    -214,317142,878آيسلندا

                                   -                                    -                                    -2,541,1902,541,190آيرلندا

1,959,472                                    -                                    -                                       -1,959,472اسرائيل

                                  0.11                                    -                        25,508,85624,700,925807,931.00ايطاليا

                                 (0.00)                                    -                     63,937,98162,378,8021,559,179.91اليابان

386,718                                    -                                    -                                       -386,718كازاخستان

                                   -                                    -                                    -193,906193,906ليختنشتاين

                                   -                                    -                                    -45,92545,925ليختنشتاين

331,681                                    -                                    -                                       -331,681لكسمبرغ

                                   -                                    -                                    -459,251459,251لكسمبرغ

                                   -                                    -                                    -86,74786,747مالطة

                                   -                                    -                                    -15,30815,308موناكو

                                   -                                    -                                    -9,465,6799,465,679ھولندا

                                   -                                    -                                    -1,393,0621,393,062نيوزيلندا

                                   -                                    -                                    -4,444,5324,444,532النرويج

                                   -                                    -                                    -4,225,1124,225,112بولندا

2,607,527                                    -                                    -                                       -2,607,527البرتغال

                                 (0.28)                                    -                                    -903,194903,194رومــانيا

2,724,891                                    -                                    -8,174,6725,449,782االتحاد الروسي

                                   -                                    -                                    -15,30815,308سان مارينو

                                   -                                    -                                    -724,596724,596سلوفاكيا

                                   -                                    -                                    -525,588525,588سلوفينيا

                                   -                                    -                        16,211,57015,318,570893,000.00اسبانيا

                                   -                                    -                                    -5,429,3705,429,370السويد

                                   -                                    -                                    -5,766,1555,766,155سويسرا

10,206                                    -                                    -                                       -10,206طاجيكستان

443,943                                    -                                    -                                       -443,943أوكرانيا

                                   -                                    -                                    -33,698,83733,698,837المملكة المتحدة

                                 (0.01)                     1,467,000.00                                    -84,522,09083,055,090الواليات المتحدة األمريكية*

51,028                                    -                                    -                                       -51,028أوزبكستان

397,073,537362,618,34112,481,6339,649,83712,323,726المجموع 

3,477,9103,477,910  إسھامات متنازع فيھا*

400,551,447362,618,34112,481,6339,649,83715,801,636المجموع 
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 7 :  حالة االسھامات لفترة 2012-2014 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

11,90711,9070أندورا

3,287,8993,287,8990أستراليا

1,447,4921,447,4920النمسا
25,51425,514أذربيجان
71,43971,439بيالروس
1,828,5001,828,5000بلجيكا
64,63564,6350بلغاريا
(0)5,454,8845,454,884  كندا
164,729164,7290كرواتيا
78,24378,2430قبرص

593,625593,6250الجمھورية التشيكية
1,251,8851,251,8850الدانمرك
68,03768,0370استونيا
962,727962,7270فنلندا
(0)10,414,7989,755,199659,599فرنسا
13,638,0621,818,4082,688,4943,636,8165,494,343ألمانيا
1,175,3431,175,343اليونان

1,7011,7010الكرسي الرسولي
494,971494,9710ھنغاريا
71,43971,439آيسلندا
847,063847,0630آيرلندا
653,157653,157اسرائيل
(0)8,502,9527,762,821740,131ايطاليا
21,312,66021,193,445119,2150اليابان

128,906128,906كازاخستان
64,63564,6350ليختنشتاين
15,30815,3080ليختنشتاين
110,560110,560لكسمبرغ
153,084153,0840لكسمبرغ
28,91628,9160مالطة
5,1035,1030موناكو
3,155,2263,155,2260ھولندا

464,354464,3540نيوزيلندا
1,481,5111,481,5110النرويج
1,408,3711,408,3710بولندا

869,176869,176البرتغال
(0)301,065301,065رومــانيا

2,724,8912,724,8910االتحاد الروسي
5,1035,1030سان مارينو
241,532241,5320سلوفاكيا
175,196175,1960سلوفينيا
5,403,8575,403,8570اسبانيا
1,809,7901,809,7900السويد
1,922,0521,922,0520سويسرا

3,4023,402طاجيكستان
147,981147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة

28,619,01027,152,0101,467,0000الواليات المتحدة األمريكية*

17,00917,009أوزبكستان

132,912,645114,833,1204,207,4395,103,8168,768,269المجموع 

714,323714,323  إسھامات متنازع فيھا*

133,626,968114,833,1204,207,4395,103,8169,482,593المجموع 

مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 8 : حالة االسھامات لعام 2014 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھالطرف

11,90711,9070

3,287,8993,287,8990

1,447,4921,447,4920
25,51425,514
71,43971,439

1,828,5001,828,5000
64,63564,6350

5,454,8845,454,8840
0

78,24378,2430
593,625593,6250التشيكية

1,251,8851,251,8850
68,03768,0370

962,727962,7270
10,414,79810,324,39890,4000
13,638,0629,092,0412,766,7314,546,021(2,766,731)

1,175,3431,175,343
1,7011,7010سولي

494,971494,9710
71,43971,4390

847,063847,0630
653,157653,157

8,502,9528,502,9520
21,312,66021,312,6600

128,906128,906
64,63564,6350
15,30815,3080

110,560110,560
153,084153,0840

28,91628,9160
5,1035,1030

3,155,2263,155,2260
464,354464,3540

1,481,5111,481,5110
1,408,3711,408,3710

869,176869,176
301,065301,0650

2,724,8912,724,8910وسي
5,1035,1030

241,532241,5320
175,196175,1960

5,403,8575,403,8570
1,809,7901,809,7900
1,922,0521,922,0520

3,4023,402
147,981147,981

11,232,94611,232,9460حدة
28,364,32328,364,3230متحدة األمريكية*

17,00917,009

132,493,229124,654,3202,857,1314,546,021435,757
969,010969,010متنازع فيھا*

133,462,239124,654,3202,857,1314,546,0211,404,767
(*) السھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 9 : حالة االسھامات لعام 2013 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85



Annex I
Page 10

اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

(67)11,90711,974أندورا

3,287,8993,287,8990أستراليا

1,447,4921,447,4920النمسا
25,51425,514أذربيجان
71,43971,439بيالروس
1,828,5001,828,5000بلجيكا
64,63564,6350بلغاريا
5,454,8845,454,8840  كندا
0كرواتيا
78,24378,2430قبرص

593,625593,6250الجمھورية التشيكية
1,251,8851,251,8850الدانمرك
68,03768,0370استونيا
962,727962,7270فنلندا

10,414,79810,126,112288,6860فرنسا

(2,727,612)13,638,06213,638,0622,727,612ألمانيا
1,175,34380,0001,095,343اليونان

1,7011,7010الكرسي الرسولي
494,971494,9710ھنغاريا
71,43971,4390آيسلندا
847,063847,0630آيرلندا
653,157653,157اسرائيل
(0)8,502,9528,435,15267,800ايطاليا
21,312,66019,872,6961,439,9650اليابان

128,906128,906كازاخستان
64,63564,6350ليختنشتاين
15,30815,3080ليختنشتاين
110,560110,560لكسمبرغ
153,084153,0840لكسمبرغ
28,91628,9160مالطة
5,1035,1030موناكو
3,155,2263,155,2260ھولندا

464,354464,3540نيوزيلندا
1,481,5111,481,5110النرويج
1,408,3711,408,3710بولندا

869,176869,176البرتغال
301,065301,0650رومــانيا

2,724,8912,724,891االتحاد الروسي
5,1035,1030سان مارينو
241,532241,5320سلوفاكيا
175,196175,1960سلوفينيا
5,403,8574,510,857893,0000اسبانيا
1,809,7901,809,7900السويد
1,922,0521,922,0520سويسرا

3,4023,402طاجيكستان
147,981147,981أوكرانيا

11,232,94611,232,9460المملكة المتحدة
27,538,75627,538,75600الواليات المتحدة األمريكية*

17,00917,009أوزبكستان

131,667,662123,130,9005,417,06303,119,700المجموع 
1,794,5771,794,577  إسھامات متنازع فيھا*

133,462,239123,130,9005,417,06304,914,277المجموع 
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 10 : حالة االسھامات لعام 2012 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

34,76434,6970067أندورا

8,678,1338,339,133339,00000استراليا  

4,307,5014,307,501000النمسا
24,28100024,281أذربيجان
97,12500097,125بيالروس
5,351,5965,351,596000بلجيكا
97,12597,125000بلغاريا
14,457,08014,028,245428,83500  كندا
213,675213,675000قبرص

1,364,6081,143,128221,48000الجمھورية التشيكية
3,588,7753,588,775000الدانمرك
77,70077,700000استونيا
2,738,9292,738,929000فنلندا
(0)30,599,28129,546,7641,052,5170فرنسا
12-41,652,12433,321,6998,330,424ألمانيا
(0)2,894,3302,894,33000اليونان
1,184,9271,184,927000ھنغاريا
179,682179,682000آيسلندا
2,161,0352,161,035000آيرلندا
2,034,7720002,034,772اسرائيل
24,664,93423,856,984807,95000ايطاليا
80,730,43178,896,6651,833,76600اليابان

140,801140,801كازاخستان
87,41387,413000التفيا

48,56348,563000ليختنشتاين
150,544000150,544لكسمبرغ
412,782412,782000لكسمبرغ
82,55682,556000موناكو
14,56914,569000موناكو
9,095,7719,095,771000ھولندا

1,243,2021,243,202000نيوزيلندا
3,797,5943,797,594000النرويج
2,432,9852,432,985000بولندا

2,559,248932,219001,627,029البرتغال
339,938339,938000رومــانيا

5,827,5090005,827,509االتحاد الروسي
11,73411,734000سان مارينو
305,944305,944000سلوفاكيا
466,201466,201000سلوفينيا
14,413,37312,955,373893,0000565,000اسبانيا
5,201,0525,201,052000السويد
5,905,2105,905,210000سويسرا

4,8570004,857طاجيكستان
218,532000218,532أوكرانيا

32,255,26532,255,265000المملكة المتحدة
(0)87,594,20887,594,20800الواليات المتحدة األمريكية

38,85000038,850أوزبكستان

10,729,370(1)399,781,507375,145,16613,906,972المجموع 
405,792000405,792  إسھامات متنازع فيھا*

111,135,162-400,187,299375,145,16613,906,972المجموع 
مبلغ اضافي في االسھامات المتنازع فيھا متعلق بالواليات المتحدة األمريكية (*)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 11 : موجز حالة االسھامات لفترة 2009-2011 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015
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اسھامات غير مسددةأذونات الصرفتعاون ثنائيدفعات نقديةاسھامات متفق عليھاالطرف

12,94812,88167أندورا

2,892,7112,553,711339,0000استراليا  

1,435,8341,435,8340النمسا
8,0948,094أذربيجان
32,37532,375بيالروس
1,783,8651,783,8650بلجيكا
32,37532,3750بلغاريا
4,819,0274,819,0270  كندا
71,22571,2250قبرص

454,869415,31939,5500الجمھورية التشيكية
1,196,2581,196,2580الدانمرك
25,90025,9000استونيا
912,976912,9760فنلندا
10,199,7609,634,760565,0000فرنسا
5,553,618(1)13,884,0415,553,6172,776,808ألمانيا
964,777964,7770اليونان
394,976394,9760.00ھنغاريا
59,89459,8940آيسلندا
720,345720,3450آيرلندا
678,257678,257اسرائيل
(0)8,221,6458,221,645ايطاليا
26,910,14426,440,498469,6460اليابان

46,934كازاخستان
29,13829,1380التفيا

16,18816,1880ليختنشتاين
50,18150,181لكسمبرغ
137,594137,5940لكسمبرغ
27,51927,5190موناكو
4,8564,8560موناكو
3,031,9243,031,9240ھولندا

414,401414,4010نيوزيلندا
1,265,8651,265,8650النرويج
810,995810,9950بولندا

853,083853,083البرتغال
113,313113,3130رومــانيا

1,942,5031,942,503االتحاد الروسي
4,8554,8550سان مارينو
101,981101,9810سلوفاكيا
155,400155,4000سلوفينيا
(0)4,804,4584,804,458اسبانيا
1,733,6841,733,6840السويد
1,968,4031,968,4030سويسرا

1,6191,619طاجيكستان
72,84472,844أوكرانيا

10,751,75510,751,7550المملكة المتحدة
29,333,33329,333,3330الواليات المتحدة األمريكية

12,95012,950أوزبكستان

19,205,591-133,398,070119,955,5434,190,004المجموع 

الصندوق االستئماني للصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
الجدول 12 : حالة االسھامات لعام 2011 (دوالر أمريكي)

إلى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
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ألف
البنك الدولي

باء
أمين الصندوق

جيم= الف+ باء
المجموع

دال
برنامج األمم المتحدة 

االنمائي

ھاء
برنامج األمم المتحدة 

للبيئة

واو
منظمة األمم المتحدة 
للتنمية الصناعية

زاي
البنك الدولي

حاء
أمين الصندوق

د+ه+و+ز+ح=ط      
المجموع ج=ط

القيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافيةالقيمة الصافية

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                       -                            -كندا

00                 -                   -                   -                   -0                       -                            -فرنسا

11,069,17811,069,178                 -                   -                   -                   -11,069,17811,069,178                            -ألمانيا

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                       -                            -ھولندا

                          -                 -                 -                   -                   -                   -                      -                       -                            -المملكة المتحدة

2,934,0002,934,000                 -                   -                   -                   -2,934,0002,934,000                            -الواليات المتحدة األمريكية

14,003,17814,003,178                 -                   -                   -                   -14,003,17814,003,178                            -المجموع

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85

الجدول 13: حالة أذونات الصرف إلى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015 (دوالر أمريكي)

الوكاالت المنفذة التي تحتفظ لھايحتفظ بھا

البلد
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                              3,101,923.81                     201234,479,816.33 - 2005                     37,822,572.11            31,377,892.52                37,801,368.39دوالر كنديكندا2012 - 2004
                              5,688,337.02                     201393,273,116.31 - 2006                     70,874,367.37            87,584,779.29                70,874,367.37يوروفرنسا2012 - 2004

Dec.201320131,939,719.88                       17/09/20158,384,678.22                       7,436,663.95أمين الخزانة            10,324,398.10                  7,436,663.95يوروفرنسا                              
                              1,832,468.25                       17/09/20157,922,730.75                       7,026,669.91أمين الخزانة              9,755,199.00                  7,026,669.91يوروفرنسا2014

20,079,597.10            
-                              

            18,914,439.57                18,914,439.57دوالر أمريكيBU 104 1006 01ألمانيا09/08/20042004
                                               -                       03/08/20056,304,813.19                       6,304,813.19أمين الخزانة03/08/2005
                                               -                       11/08/20066,304,813.19                       6,304,813.19أمين الخزانة11/08/2006
                                               -                       16/02/20073,152,406.60                       3,152,406.60أمين الخزانة16/02/2007
                                               -                       10/08/20073,152,406.60                       3,152,406.60أمين الخزانة10/08/2007

18,914,439.57                     18,914,439.58                     
              7,565,775.83                  7,565,775.83دوالر أمريكيBU 105 1003 01ألمانيا08/07/20052005

                                               -                       18/04/20061,260,962.64                       1,260,962.64أمين الخزانة18/04/2006
                                               -                       11/08/20061,260,962.64                       1,260,962.64أمين الخزانة11/08/2006
                                               -                       16/02/20071,260,962.64                       1,260,962.64أمين الخزانة16/02/2007
                                               -                       10/08/20071,260,962.64                       1,260,962.64أمين الخزانة10/08/2007
                                               -                       12/02/20081,260,962.64                       1,260,962.64أمين الخزانة12/02/2008
                                               -                       12/08/20081,260,962.64                       1,260,962.63أمين الخزانة12/08/2008

7,565,775.83                       7,565,775.83                       
            14,473,718.52                11,662,922.38يوروBU 106 1004 01ألمانيا10/05/20062006

                                 145,781.24                       28/02/20072,558,067.65                       1,943,820.40أمين الخزانة28/02/2007              2,412,286.41
                                 269,019.44                       10/08/20072,681,305.85                       1,943,820.40أمين الخزانة10/08/2007              2,412,286.41
                                 408,780.12                       12/02/20082,821,066.54                       1,943,820.40أمين الخزانة12/02/2008              2,412,286.42
                                 517,828.45                       12/08/20082,930,114.87                       1,943,820.40أمين الخزانة12/08/2008              2,412,286.42
                                    80,274.47                       17/02/20092,492,560.89                       1,943,820.40أمين الخزانة17/02/2009              2,412,286.42
                                 348,327.28                       12/08/20092,760,613.72                       1,943,820.38أمين الخزانة12/08/2009              2,412,286.44

11,662,922.38                     11,662,922.38                     
            14,473,718.52                11,662,922.38يوروBU 107 1006 01ألمانيا23/07/20072007

                                 408,780.12                       12/02/20082,821,066.54                       1,943,820.40أمين الخزانة12/02/2008              2,412,286.42
                                 517,828.46                       12/08/20082,930,114.87                       1,943,820.39أمين الخزانة12/08/2008              2,412,286.41
                                    80,274.47                       17/02/20092,492,560.89                       1,943,820.40أمين الخزانة17/02/2009              2,412,286.42
                                 348,327.30                       12/08/20092,760,613.72                       1,943,820.38أمين الخزانة12/08/2009              2,412,286.42
                                 767,026.23                       11/02/20103,179,312.65                       1,943,820.40أمين الخزانة11/02/2010              2,412,286.42
                                 148,891.93                       10/08/20102,561,178.36                       1,943,820.41أمين الخزانة10/08/2010              2,412,286.43

11,662,922.38                     11,662,922.38                     
              5,789,487.42                  4,665,168.96يوروBU 108 1004 01ألمانيا15/08/20082008

                                    32,109.79                          17/02/2009997,024.36                          777,528.16أمين الخزانة17/02/2009                 964,914.57
                                 139,330.92                       12/08/20091,104,245.49                          777,528.16أمين الخزانة12/08/2009                 964,914.57
                                (435,806.66)                          11/02/2010529,107.91                          777,528.16أمين الخزانة11/02/2010                 964,914.57
                                    59,555.93                       10/08/20101,024,470.50                          777,528.16أمين الخزانة10/08/2010                 964,914.57
                                    95,245.05                       10/02/20111,060,159.65                          777,528.16أمين الخزانة10/02/2011                 964,914.60
                                 130,467.13                       20/06/20111,095,381.67                          777,528.16أمين الخزانة20/06/2011                 964,914.54

4,665,168.96                       4,665,168.96                       
            13,884,041.00                  9,121,815.12يوروBU 109 1007 01ألمانيا18/12/20092009

11/02/2010                       1,520,302.52أمين الخزانة11/02/2010              2,314,006.88
                                (310,856.28)                       10/08/20102,003,150.60                       1,520,302.52أمين الخزانة10/08/2010              2,314,006.88
                                (241,074.39)                       10/02/20112,072,932.49                       1,520,302.52أمين الخزانة10/02/2011              2,314,006.88
                                (172,204.69)                       20/06/20112,141,802.19                       1,520,302.52أمين الخزانة20/06/2011              2,314,006.88
                                (311,008.31)                       03/02/20122,002,998.57                       1,520,302.52أمين الخزانة03/02/2012              2,314,006.88
                                (432,024.04)                       08/08/20121,881,982.56                       1,520,302.52أمين الخزانة08/08/2012              2,314,006.60

9,121,815.12                       9,121,815.12                       
            13,884,041.00                  9,121,815.12يوروBU 110 1002 01ألمانيا14/04/20102010

                                (241,074.40)                       10/02/20112,072,932.48                       1,520,302.52أمين الخزانة10/02/2011              2,314,006.88
                                (172,204.69)                       20/06/20112,141,802.19                       1,520,302.52أمين الخزانة20/06/2011              2,314,006.88
                                (311,008.31)                       03/02/20122,002,998.57                       1,520,302.52أمين الخزانة03/02/2012              2,314,006.88
                                (432,024.32)                       08/08/20121,881,982.56                       1,520,302.52أمين الخزانة08/08/2012              2,314,006.88
                                (276,649.49)                       12/02/20132,037,357.39                       1,520,302.52أمين الخزانة12/02/2013              2,314,006.88
                                (285,162.88)                       12/08/20132,028,843.72                       1,520,302.52أمين الخزانة12/08/2013              2,314,006.60

9,121,815.12                       9,121,815.12                       
              5,553,616.51                  3,648,726.05يوروBU 111 1001 01ألمانيا27/04/20112011

                                (124,403.32)                          03/02/2012801,199.43                          608,121.01أمين الخزانة03/02/2012                 925,602.75
                                (172,809.89)                          08/08/2012752,792.86                          608,121.00أمين الخزانة08/08/2012                 925,602.75
                                (110,659.77)                          12/02/2013814,942.98                          608,121.01أمين الخزانة12/02/2013                 925,602.75
                                (114,065.27)                          12/08/2013811,537.48                          608,121.01أمين الخزانة12/08/2013                 925,602.75
                                (101,416.35)                          11/02/2014824,186.40                          608,121.01أمين الخزانة11/02/2014                 925,602.75
                                (111,450.37)                          12/08/2014814,152.39                          608,121.00أمين الخزانة12/08/2014                 925,602.76

3,648,726.04                       4,818,811.54                       
            13,638,061.59                  9,823,495.77يوروBU 113 1001 01ألمانيا24/01/20132012

                                  (78,932.48)                       12/02/20132,194,077.79                       1,637,249.30أمين الخزانة12/02/2013              2,273,010.27
                                  (88,101.08)                       12/08/20132,184,909.18                       1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2013              2,273,010.26
                                  (52,409.05)                       11/02/20142,220,601.22                       1,637,249.30أمين الخزانة11/02/2014              2,273,010.27
                                  (81,060.92)                       12/08/20142,191,949.36                       1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2014              2,273,010.27

                                (159,540.40)                          10/02/2015749,663.71                          654,899.72أمين الخزانة10/02/2015                 909,204.11
                                (768,093.70)                       05/08/20152,868,722.72                       2,619,598.87أمين الخزانة05/08/2015              3,636,816.42

أمين الخزانةالرصيد                           (0.01)

 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 
اليونيب

تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي

الجدول 14:سجل أذونات الصرف للفترة 2004-2015 الى غاية  20 نوفمبر/تشرين الثاني 2015

 المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

المقبوضــاتاالستالمــات

الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة (دوالر أمريكي) قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي) تاريخ  القبض الوكالة  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة
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 قيمة األذن بالدوالر أمريكي حسب 
اليونيب

تاريخ التحويلفئة / نوع العملة البلد األصلي  المبلغ (بالفئة األصلية)تاريخ التسليم

المقبوضــاتاالستالمــات

الربح/الخسارة الى القيمة المقصودة (دوالر أمريكي) قيمة القبض الفعلي(دوالر أمريكي) تاريخ  القبض الوكالة  مبلغ التحويل بالفئة األصليةرمز أذن الصرفسنة المشاركة

                      BU 113 1004 01Euro9,823,495.77                  13,638,061.59            0.7203ألمانيا25/03/20132013
                                  (52,409.05)                       11/02/20142,220,601.22                       1,637,249.30أمين الخزانة11/02/2014              2,273,010.27
                                  (81,060.92)                       12/08/20142,191,949.36                       1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2014              2,273,010.27
                                  (81,060.92)                       12/08/20142,191,949.36                       1,637,249.30أمين الخزانة12/08/2014              2,273,010.27
                                (398,851.00)                       10/02/20151,874,159.27                       1,637,249.30أمين الخزانة10/02/2015              2,273,010.27
أمين الخزانةالرصيد              4,546,020.51

-                              
              5,455,224.66                  3,929,398.32يوروBU 114 1003 01ألمانيا02/10/20142014

                                (384,046.85)                       05/08/20151,434,361.37                       1,309,799.44أمين الخزانة05/08/2015              1,818,408.22
أمين الخزانةالرصيد              3,636,816.44

            11,545,367.08                  8,424,308.00يوروBU 115 1001 01ألمانيا19/01/20152015
                                (713,273.15)                       10/02/20153,616,239.51                       3,159,115.50أمين الخزانة10/02/2015              4,329,512.66
                                (869,965.28)                       05/08/20153,459,547.38                       3,159,115.50أمين الخزانة05/08/2015              4,329,512.66
أمين الخزانةالرصيد              2,886,341.77

                                               -                       17/11/20043,364,061.32                       3,364,061.32أمين الخزانة17/11/2004              3,364,061.32                  3,364,061.32دوالر أمريكيD 11ھواندا08/12/20032004
                                               -                       05/12/20053,364,061.32                       3,364,061.32أمين الخزانة05/12/2005              3,364,061.32                  3,364,061.32دوالر أمريكيD 11ھواندا08/12/20032005

            10,718,502.63                  7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة18/05/20042004
                                 380,132.91                       23/08/20052,166,550.02                       1,207,260.68أمين الخزانة23/08/2005              1,786,417.11
5,359,251.32              Feb. 20063,621,782.04أمين الخزانة                       Feb. 20066,303,711.64                       944,460.32                                 
                                 900,549.53                       24/07/20064,473,383.73                       3,621,782.04أمين الخزانة24/07/2006              3,572,834.20

7,243,564.08                       12,943,645.39                     2,225,142.76                              
            10,718,502.63                  7,243,564.08ليرة استرلينيةالمملكة المتحدة01/06/20052005

                                 450,274.75                       24/07/20062,236,691.86                       1,207,260.68أمين الخزانة24/07/2006              1,786,417.11
                              1,354,916.85                       09/08/20066,036,303.40                       3,163,681.03أمين الخزانة09/08/2006              4,681,386.55
                              1,178,537.31                       16/08/20065,429,236.28                       2,872,622.37أمين الخزانة16/08/2006              4,250,698.97

7,243,564.08                       13,702,231.54                     2,983,728.91                              

                                               -                       27/10/20052,000,000.00                       2,000,000.00أمين الخزانة27/10/2005              4,920,000.00                  4,920,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة13/05/20052004
                                               -                       02/11/20062,000,000.00                       2,000,000.00أمين الخزانة02/11/2006
                                               -                          25/10/2007920,000.00                          920,000.00أمين الخزانة25/10/2007

4,920,000.00                       4,920,000.00                       

                                               -                       02/11/20062,000,000.00                       2,000,000.00أمين الخزانة02/11/2006              3,159,700.00                  3,159,700.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة01/03/20062005
                                               -                       25/10/20071,159,700.00                       1,159,700.00أمين الخزانة25/10/2007

3,159,700.00                       3,159,700.00                       

                                               -                       25/10/20072,500,000.00                       2,500,000.00أمين الخزانة25/10/2007              7,315,000.00                  7,315,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة25/04/20072006
                                               -                       19/11/20082,500,000.00                       2,500,000.00أمين الخزانة19/11/2008
                                               -                       11/05/20092,315,000.00                       2,315,000.00أمين الخزانة11/05/2009

7,315,000.00                       7,315,000.00                       

                                               -                       19/11/20082,341,500.00                       2,341,500.00أمين الخزانة19/11/2008              4,683,000.00                  4,683,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/02/20082008
                                               -                       11/05/20092,341,500.00                       2,341,500.00أمين الخزانة11/05/2009

4,683,000.00                       4,683,000.00                       

              5,697,000.00                  5,697,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة21/04/20092009
                                               -                       11/05/20091,900,000.00                       1,900,000.00أمين الخزانة11/05/2009
                                               -                       04/11/20101,900,000.00                       1,900,000.00أمين الخزانة04/11/2010
                                               -                       03/11/20111,897,000.00                       1,897,000.00أمين الخزانة03/11/2011

5,697,000.00                       5,697,000.00                       
              5,840,000.00                  5,840,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة12/05/20102010

                                               -                       04/11/20101,946,666.00                       1,946,666.00أمين الخزانة04/11/2010              1,946,666.00
                                               -                       03/11/20111,946,667.00                       1,946,667.00أمين الخزانة03/11/2011              1,946,667.00
                                               -                       06/02/20121,946,667.00                       1,946,667.00أمين الخزانة06/02/2012              1,946,667.00

5,840,000.00                       5,840,000.00                       
              5,190,000.00                  5,190,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة14/06/20112011

                                               -                       03/11/20111,730,000.00                       1,730,000.00أمين الخزانة03/11/2011              1,730,000.00
                       06/02/20123,460,000.00                       3,460,000.00أمين الخزانة06/02/2012              3,460,000.00

5,190,000.00                       5,190,000.00                       
              5,000,000.00                  5,000,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة09/05/20122012

                                               -                       14/12/20121,666,667.00                       1,666,667.00أمين الخزانة14/12/2012              1,666,667.00
                                               -                       14/11/20131,666,667.00                       1,666,667.00أمين الخزانة14/11/2013              1,666,667.00
                                               -                       31/10/20141,666,666.00                       1,666,666.00أمين الخزانة14/12/2012              1,666,666.00

5,000,000.00                      
أمين الخزانة17/4/2014              4,401,000.00                  4,401,000.00دوالر أمريكيالواليات المتحدة17/04/20142014

                                               -                       31/10/20141,467,000.00                       1,467,000.00أمين الخزانة17/4/2014              1,467,000.00
أمين الخزانةالرصيد              2,934,000.00
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2015 2016المستحقة في 2017المستحقة في المجموعغير مجدولةالمستحقة في 2018المستحقة في

0فرنسا

ألمانيا
20120
20134,546,0204,546,020
20141,818,4081,818,4083,636,816
20152,886,3422,886,342

الواليات المتحدة األمريكية
20141,467,0001,467,0002,934,000

1,467,00010,717,7701,818,408014,003,178

مالحظة:

ان أذونات صرف ألمانيا المستحقة سيتم دفعھا في فبراير أو أغسطس من السنوات ذات الصلة.
/تشرين الثاني من السنوات ذات الصلة. ان أذونات صرف الواليات المتحدة األمريكية المستحقة سيتم دفعھا في نوفمبر

(دوالر أمريكي)
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الجدول 15: قبض أذونات الصرف المعلقة الى غاية 20 نوفمبر / تشرين الثاني 2015

الصندوق االستئمــاني للصندوق المتعدد األطراف من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال  
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 قائمة البلدان 
 التي أثبتت ألمين الخزانة كتابيا على أنھا سوف تستعمل آلية سعر الصرف الثابت 

  2017و 2015خالل فترة تجديد الموارد  ما بين 
أو التي دفعت بالعملة الوطنية بدون إعالن رسمي ألمين الخزانة   

  
2015 الثاني نوفمبر / تشرينإلى غاية     

 
  أستراليا .1

 النمسا .2

 كتدا .3

 كرواتيا .4

 الجمھورية التشيكية .5

 الدنمارك .6

 إستونيا .7

 فرنسا .8

 ألمانيا .9

 إيطاليا .10

 آيرلندا .11

 لكسمبرغ .12

 نيوزيلندا .13

 بولندا .14

 االتحاد الروسي .15

 سان مارينو .16

 سلوفاكيا .17

 سويسرا .18

 المملكة المتحدة .19
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 الثاني المرفق
 

إلى الحكومات المعنية التي يجب إرسالھا خطاباتال  
  ح ائشرعن تأخير تقديم ال

 
  توصيات األمانة للجنة التنفيذيةالبلد

حث تو ،2013في عام  الحادي والسبعينإلى االجتماع  موعد استحقاق تقديمھا ) كان2014أن الشريحة الثالثة (أن تالحظ  الجزائر
قائمة على المواد  تحويل خطوط إنتاجھا إلى تكنولوجيات غير المعنية على إنجازتشجيع المؤسسات  على رالجزائحكومة 

السادس إلى االجتماع  اإلزالة يمكن تقديم الشريحة الثالثة من خطة لكيعمل مع اليونيدو ت، والھيدروكلوروفلوروكربونية
تمويل الشريحة من في المائة  20 بنسبة صرفالعتبة  ه تم تحقيق، على أن يكون مفھوما أنالسابع والسبعينأو  والسبعين
  السابقة.

مة أنتيغوا حث حكوت، واإلزالة نظام الحصص التشغيلية ھو شرط للموافقة على الشريحة الثانية من خطةأن أن تالحظ  وبربودا اأنتيغو
اليونيب عمل مع توالالزمة المالية التقارير المرحلية وتقدم واستكمال القرار الوزاري لتنفيذ نظام الحصص، على  اوبربود
  .السادس والسبعين) إلى االجتماع 2015لعام الثانية (الشريحة يمكن تقديم  لكي

حث حكومة بنغالديش تمنخفضا، و مازال اإلنفاقمعدل  ولكن 2015 عام العديد من األنشطة فيتم إنجاز  هأنأن تالحظ  بنغالديش
 وحدة األوزون الوطنية في تدريباليونيب عمل مع ت) و2013) والثانية (2011( ىولالشريحتين األ تعجيل إنجازعلى 
عتبة  حقيقه تم تيكون مفھوما أنأن ، على السابع والسبعين) إلى االجتماع 2015( ةثالثال الشريحة يمكن تقديملكي 

  تمويل الشريحة السابقة.من في المائة  20 بنسبة صرفال
إنجاز  تعجيلحث حكومة الكاميرون على تاألولى والثانية، و الشريحتينأموال كافية من  ه كانت توجدأنأن تالحظ  الكاميرون

 )2015( ةالثالث م الشريحةلكي يمكن تقديعمل مع اليونيدو وت) 2013) والثانية (2011( ىاألول الشريحتيناألنشطة في 
تمويل من في المائة  20 بنسبة صرفالعتبة  ه تم تحقيق، على أن يكون مفھوما أنالسادس والسبعينإلى االجتماع 

  الشريحة السابقة.
اليونيب من لعمل مع على احث حكومة جمھورية أفريقيا الوسطى ت، و2014بعض األنشطة في عام  إنجازأن تالحظ  جمھورية أفريقيا الوسطى

، السابع والسبعينأو السادس والسبعين ) إلى االجتماع 2013تقديم الشريحة الثانية ( لكي يمكنتعجيل تنفيذ المشروع أجل 
  شرائح الالحقة، وفقا لذلك.وال 2013 شرائح عام مع خطة عمل منقحة لتأخذ في االعتبار إعادة توزيع

 2014 / تشرين الثانيفي نوفمبرالثالث والسبعين ) في االجتماع 2013( ةلثاثال الشريحة ه تمت الموافقة علىأنأن تالحظ  شيلي
واليونيب عمل مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تأن حث حكومة شيلي توأنه كانت ھناك تأخيرات في عملية الشراء، و

) إلى 2014قديم الشريحة الرابعة (يمكن ت لكي، ھاتنفيذ الجاريتنفيذ األنشطة في الشرائح  وأن تبذل كل الجھود لتعجيل
شرائح الالحقة، وال 2014 عامشرائح  ، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في االعتبار إعادة توزيعالسادس والسبعيناالجتماع 

  تمويل الشريحة السابقة.من في المائة  20 بنسبة صرفالعتبة  ه تم تحقيقوفقا لذلك، على أن يكون مفھوما أن
جمھورية الكونغو 

 الديمقراطية
 2014 عامي رات في وحدة األوزون الوطنية ولكن تم إنجاز عمليات الشراء وزيادة اإلنفاق فييتغي أجريت هأنأن تالحظ 

واليونيب لكي يمكن لعمل مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على احث حكومة جمھورية الكونغو الديمقراطية ت، و2015و
  .السادس والسبعين لى االجتماع) إ2015الشريحة الثالثة (تقديم 

نظام  لم تؤكد على وجودولكن ھايتي  2013) كان في عام 2014الشريحة الثانية ( موعد استحقاق تقديمأن  أن تالحظ ھايتي
إنشاء نظام  اليونيب من أجل تعجيللعمل مع على احث حكومة ھايتي ت، وللمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالحصص 
، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في السادس والسبعين) إلى االجتماع 2014الشريحة الثانية ( يمكن تقديم لكيالحصص 

  شرائح الالحقة، وفقا لذلك.وال 2014 عامشرائح  االعتبار إعادة توزيع
المرحلة األولى من ) من 2012األولى (الشريحة لتنفيذ واليونيب أن ھناك حاجة إلى اتفاق بين حكومة ميانمار  أن تالحظ ميانمار

 الشريحة تقديم يمكن لكيواإلسراع في تنفيذ الشريحة اليونيب حث الحكومة على استكمال االتفاق مع تو اإلزالة، خطة
 عامشرائح  ، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في االعتبار إعادة توزيعالسادس والسبعين) إلى االجتماع 2015لعام (الثانية 
تمويل من في المائة  20 بنسبة صرفالعتبة  ه تم تحقيققا لذلك، على أن يكون مفھوما أنالالحقة، وف شرائحوال 2015

  الشريحة السابقة.
حث حكومة تالمالية، وو المرحلية والتقارير 2014و  2013المطلوبة لعام  التحقق تقارير ه لم يتم تقديمأن أن تالحظ الفلبين

الشريحة  لكي يمكن تقديم الالزمةالمالية و المرحلية التحقق والتقاريرارير تقإتمام اليونيب من أجل لعمل مع على االفلبين 
  .السادس والسبعين ) إلى االجتماع2015(لعام الثانية 

على حث حكومة قطر ت، وكانتا بعد موعد االستحقاق) 2015) والثالثة (2013الثانية ( الشريحتين أن كال من أن تالحظ قطر
الثانية  لكي يمكن تقديم الشريحة المصادقةخطاب من أجل توقيع االتفاق ومع اليونيدو  تعجيلمن أجل  اليونيبلعمل مع ا
 2013 عامشرائح  مع خطة عمل منقحة لتأخذ في االعتبار إعادة توزيع السادس والسبعين) إلى االجتماع 2013لعام (
  شرائح الالحقة، وفقا لذلك.الو

من أجل واليونيدو اليونيب لعمل مع على احث حكومة سانت لوسيا تء من تقرير التحقق، والتأخير في االنتھاأن تالحظ  سانت لوسيا
  .السادس والسبعين) إلى االجتماع 2015لعام تقديم الشريحة الثالثة (

 من أجلواليونيدو اليونيب لعمل مع على احث حكومة السنغال ت)، و2014لعامالشريحة الثانية ( أنه تم سحب أن تالحظ السنغال
الشريحة  لكي يمكن تقديمالبيانات المحتمل، إن وجدت،  مشكلة اختالفوحل  2014و  2013 لعامي تقديم تقارير التحقق

 عامشرائح  ، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في االعتبار إعادة توزيعالسادس والسبعين) إلى االجتماع 2014لعام الثانية (
  شرائح الالحقة، وفقا لذلك.الو 2014
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  توصيات األمانة للجنة التنفيذيةالبلد
 ) من المرحلة األولى من خطة2013) والثانية (2012( ىاألول الشريحتين العديد من األنشطة في إنجاز أن تالحظ أفريقياجنوب 

لعمل مع اليونيدو على احث حكومة جنوب أفريقيا تفي ھذا الوقت، و يحتينالشر ھاتينوأنه توجد أموال كافية من  اإلزالة
االجتماع السادس إلى  اإلزالة ) من خطة2015كن تقديم الشريحة الثالثة (يم لكي اإلزالة تنفيذ خطة من أجل تعجيلل

مويل من تفي المائة  20 بنسبة صرفالعتبة  ه تم تحقيق، على أن يكون مفھوما أنوالسبعين أو االجتماع السابع والسبعين
  الشريحة السابقة.

حث حكومة تتقرير التحقق، و ولكن استحق موعد تقديمتم توقيع اتفاق المنحة  وأنهمن األنشطة إنجاز العديد  أن تالحظ تايلند
يمكن تقديم  لكي اإلزالة استكمال تقرير التحقق واإلسراع في تنفيذ خطةمن أجل لعمل مع البنك الدولي على اتايلند 

شرائح  العتبار إعادة توزيع، مع خطة عمل منقحة لتأخذ في االسادس والسبعين) إلى االجتماع 2014( ةثالثالالشريحة 
من في المائة  20 ه تم تحقيق عتبة الصرف بنسبةأن أن يكون مفھوماشرائح الالحقة، وفقا لذلك، على الو 2014 عام

  تمويل الشريحة السابقة.
ولكن  2015 األول/كانون ديسمبر شھر ) لتنفيذ األنشطة خالل2013من الشريحة الثانية ( كافية أموالوجود  أن تالحظ ليشتي - تيمور

التقارير المرحلية والمالية  على تقديمليشتي  -حث حكومة تيمورت، وإلى اليونيبمالي  مرحلي وتقرير تقرير استحق تقديم
 يمكن تقديم شريحة لكيالتنفيذ  واليونيب من أجل تعجيلعمل مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي توإلى اليونيب  الالزمة

  .السادس والسبعين عإلى االجتما 2015 عام
حث حكومة تونس تو التي تم تقديمھا في االجتماع الخامس و السبعين، )2015الشريحة الثانية ( ه تم سحبأن أن تالحظ تونس

إلى االجتماع  2015 عام يمكن تقديم شريحة لكيالتقدم  من أجل تعجيلواليونيدو وحكومة فرنسا  اليونيبلعمل مع على ا
  .تمويل الشريحة السابقةمن في المائة  20بنسبة صرف العتبة  ه تم تحقيقى أن يكون مفھوما أن، علالسادس والسبعين
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  المرفق الثالث

  النموذج لتقرير إنجاز مشروعات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  نظرة عامة  – 1القسم 

  البلد: 1-1
  عنوان االتفاق: 1-2
  تاريخ الموافقة 1-3

 (الشريحة األولى):
 

  المخططة  
 (حسب االتفاق)

  الموافق عليھا
 (حسب الجرد)

  الفعلية
 (حسب التقرير المرحلي)

  تاريخ اإلنجاز 1-4
 (الشريحة األخيرة):

   

  من:  التحويل/التكنولوجيا البديلة المستخدمة: 1-5
 إلى: 

  من: 
 إلى: 

 إلى: 

  من: 
  إلى: 

  من: 
  إلى: 

 إلى: 

  من: 
 إلى: 

  من: 
 إلى: 

 إلى: 

     إزالة المواد المستنفدة لألوزون: 1-6
إجمالي التمويل من الصندوق المتعدد  1-7

 األطراف:
   

إجمالي التمويل النظير (للتكاليف اإلضافية  1-8
 المؤھلة): 

   

    إجمالي تكاليف المشروع: 1-9
  التقييم العام 1-10

 (تحقيق ھدف المشروع):*
[  ] 

  عدم االمتثال  نعم / ال 1-11
  الوكالة  

 
  االسم، التاريخ:

[  ] 
   الوكالة المنفذة: 1-12
   الوكالة المتعاونة: 1-13

  ).5، 3، 1استخدم: مقنع حسب الخطة، أو مقنع ولكنه ليس في الخطة، أو غير مقنع (*  
  
  

  :  كمية المواد المستنفدة لألوزون المستھلكة حسب السنة2القسم 

 المجموع السنوات المادة 
     

      1مادة مستنفدة لألوزون  حدود بروتوكول مونتريال
      2مادة مستنفدة لألوزون 
      3مادة مستنفدة لألوزون 

الحد األقصى لالستھالك المسموح 
 به

      1مادة مستنفدة لألوزون 
      2مادة مستنفدة لألوزون 
       3مادة مستنفدة لألوزون 

      االتفاق (أطنان من قدرات استنفاد األوزون)اإلزالة حسب 

      اإلزالة الموافقة عليھا (طن من قدرات استنفاد األوزون) (الجرد)

(طن من قدرات استنفاد األوزون) (التقارير اإلزالة الفعلية 
 المرحلية)
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  مصير المعدات القائمة على المواد المستنفدة لألوزون  - 3القسم 

  المعدات التي أصبحت غير صالحة لالستعمال قائمة
 (خط األساس)*

نوع  الوصف اسم المعدات
 التخلص**

مصير المعدات المتخلص  تاريخ التخلص
 منھا/المدمرة

مصير المواد المستنفدة 
لألوزون في المعدات المتخلص 

 منھا/المدمرة
      
      
      
      
      

  أصبحت غير صالحة لالستعمال أو التي سيتم تعديلھا وفقا لوثيقة المشروع.*  قائمة المعدات التي 
  ** نوع التخلص من المعدات.

  

  ميزانية ونفقات خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية*  – 4القسم 
مصادر التمويل  الرصيد المجموع ميزانية المشروع الوكالة 

 الخارجية/مصادر أخرى

    التمويل حسب االتفاق ئيسيةالوكالة الر
  األموال الموافق عليھا (الجرد)  (أ)

  األموال المصروفة (التقرير المرحلي)  (ب)
    التمويل حسب االتفاق الوكالة المتعاونة

  األموال الموافق عليھا (الجرد)  (أ)
  األموال المصروفة (التقرير المرحلي)  (ب)

    الصندوق المتعدد األطرافإجمالي التمويل من 
    التفسيرات، عند الضرورة

س الفھم *  مالحظة: في حالة إذا كان تقرير إنجاز المشروع ما زال مؤقتا، قد يؤثر ذلك على نفقات المشروع في وقت تقرير إنجاز المشروع على أسا
  من الحسابات الخاصة بالمشروع.بأن تقرير اإلنجاز المالي النھائي سيتم إعداده كتحديث بمجرد االنتھاء 
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  فعالية التنفيذ  – 5القسم 
  

  النتائج*  5-1
  التفسيرات التقييم النتائج الفعلية للنشاط النتائج المخططة نوع النشاط الوكالة

 (عند الضرورة)
     استثماري -ألف  

     القطاع (أ)
مقنع حسب الخطة، أو مقنع    1النشاط 

الخطة، أو ولكنه ليس في 
 )5، 3، 1غير مقنع (

 

     2النشاط 
     ، إلخ.3النشاط 

     القطاع (ب)، إلخ.
     1النشاط 
     2النشاط 
     ، إلخ.3النشاط 

     غير استثماري -باء 

     القطاع (أ)
     1النشاط 
     2النشاط 
     ، إلخ.3النشاط 

     القطاع (ب)، إلخ.
     استثماري -ألف  

     القطاع (أ)
مقنع حسب الخطة، أو مقنع    1النشاط 

ولكنه ليس في الخطة، أو 
 )5، 3، 1غير مقنع (

 

     2النشاط 
     ، إلخ.3النشاط 

     القطاع (ب)، إلخ.
     1النشاط 
     2النشاط 
     ، إلخ.3النشاط 

     غير استثماري -باء 

     القطاع (أ)
     1النشاط 
     2النشاط 
     ، إلخ.3النشاط 

     القطاع (ب)، إلخ.
  *  اضف القطاعات واألنشطة، حسب الضرورة.

  
  التأخيرات في التنفيذ  5-2

التاريخ الفعلي  الشريحة* رقم المشروع
 للموافقة

التاريخ 
المخطط 
لإلنجاز

 المدة المخططة
 (باألشھر)

الفعلي التاريخ 
 لإلنجاز

  المدة الفعلية
 (باألشھر)

  التأخير
 (باألشھر)

        
        
        

  ، إلخ.2و 1*  يرجى اإلشارة إلى ما إذا تمت الموافقة على عدة شرائح في نفس الوقت، مثال، الشرائح: 
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  حسب الفئةأسباب التأخيرات في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   5-3

 تدابير للتغلب على التأخير أسباب التأخيراتالفئةالوكالة
   الوكالة المنفذة/المتعاونة 

   التأخيرات في التمويل بعد الموافقة على الشرائح
   الصرف المتدني لألموال

   أحكام اللجنة التنفيذية
   تصميم المشروع
   تأخر المؤسسة
   تأخر الموّرد

   تشريعات المواد المستنفدة لألوزون
   تقرير التحقق والمراجعة

   خارجية (عوامل إقليمية، عالمية)
   فئات أخرى (يرجى الوصف)

   الوكالة المنفذة/المتعاونة 
   التأخيرات في التمويل بعد الموافقة على الشرائح

   الصرف المتدني لألموال
   أحكام اللجنة التنفيذية

   تصميم المشروع
   تأخر المؤسسة
   تأخر الموّرد

   تشريعات المواد المستنفدة لألوزون
   تقرير التحقق والمراجعة

   خارجية (عوامل إقليمية، عالمية)
   فئات أخرى (يرجى الوصف)
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  الدروس المستفادة  – 6القسم 

  الوكالة الرئيسية  (أ)

  الوكالة المتعاونة  (ب)

  أدناه القائمة غير الحصرية بالموضوعات الممكنة للدروس المستفادة: وترد

 من تنفيذ المشروع؛ 
 بالعالقة إلى النھج الوطني والقطاعي؛ 
 بالعالقة إلى تنفيذ المشروعات الفرعية؛ 
 بالعالقة إلى اإلشراف على المشروع الفرعي ورصده 
 بالعالقة إلى المسائل التقنية؛ 
  التكنولوجيات البديلة؛بالعالقة إلى توافر 
 بالعالقة إلى اإلطار السياسي والتنظيمي؛ 
 بالعالقة إلى مراقبة االستيراد؛ 
 بالعالقة إلى التعاون الخارجي؛ 
 بالعالقة إلى بناء القدرات؛ 
 بالعالقة إلى التوعية العامة؛ 
 بالعالقة إلى التزام الحكومة؛ 
 ة المنفذة، والتعاون فيما بين الوكاالت، وخالفه؛بالعالقة إلى سياسة اللجنة التنفيذية، وأداء الوكال 
 بالعالقة إلى التعزيز المؤسسي؛ 
 بالعالقة إلى تصميم المشروع وإعداده؛ 
  السياسية؛ -بالعالقة إلى المسائل الجغرافية 
 بالعالقة إلى المسائل البيئية؛ 
 بالعالقة إلى مصادر التمويل الخارجية و/أو مصادر التمويل األخرى؛ 
 ة إلى مصير المعدات المتخلص منھا/المدمرة والمواد المستنفدة لألوزون المحتوية في المعدات؛بالعالق 
 بالعالقة إلى المسائل الثقافية؛ 
 .(لمشروعات المبردات) بالعالقة إلى التباين في وفورات الطاقة  

  التعليقات  – 7القسم 

  تعليقات من الوكالة الرئيسية:   7-1

  لمنفذة: تعليقات من الوكالة ا  7-2

  تعليقات من النظير الوطني:   7-3

  موجز للبيانات الرئيسية عن الشرائح في خطط إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  – 8القسم 

رقم 
 المشروع

تاريخ  الوكالة الشريحة* القطاع
 الموافقة

تاريخ 
 اإلنجاز

األموال 
الموافق 
 عليھا

األموال 
 المصروفة

إزالة قدرات 
استنفاد 
األوزون 
(الموافق 

 عليھا)

إزالة 
قدرات 
استنفاد 
األوزون 
 (الفعلية)

 المالحظات

           

           

           

  ، إلخ.2و 1*  يرجى اإلشارة إلى ما إذا تمت الموافقة على عدة شرائح في نفس الوقت، مثال، الشرائح: 
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  المرفق الرابع

  
  المشروعات المتأخرة في التنفيذ

  

 فئة التأخير عنوان المشروع الرمز الوكالة

ذات حجم بلدان  ةخمسلوتدمير المواد المستنفدة لألوزون إزالة استراتيجية  AFR/DES/68/TAS/41 فرنسا
جمھورية والكاميرون وأفريقيا الوسطى (بوروندي االستھالك المنخفض في 

  الوسطى والكونغو وغينيا)أفريقيا 

 12تأخير مدته 
 شھرا

في تصنيع أجھزة االستنشاق  إزالة المواد الكلوروفلوروكربونيةخطة  IND/ARS/56/INV/424 إيطاليا
  الصيدالنية المعيرةبالجرعات 

 12تأخير مدته 
 شھرا

 خطة ةجدول أعادتالبدائل الكيميائية في البلدان التي  إلدخال الفنيةالمساعدة  LAC/FUM/54/TAS/40 إسبانيا
  بروميد الميثيل (األرجنتين وأوروغواي)إزالة 

 12تأخير مدته 
 شھرا

في تصنيع أجھزة االستنشاق  إزالة المواد الكلوروفلوروكربونيةخطة  IND/ARS/56/INV/423 اليوئنديبي
  الصيدالنية المعيرةبالجرعات 

 12تأخير مدته 
 شھرا

في تصنيع أجھزة االستنشاق  إزالة المواد الكلوروفلوروكربونيةخطة  PAK/ARS/56/INV/71  اليوئنديبي
 الصيدالنية المعيرةبالجرعات 

 12تأخير مدته 
 شھرا

 12تأخير مدته   تدمير المواد المستنفذة لألوزون التي تمت مصادرتھا NEP/DES/59/TAS/27 اليونيب
 شھرا

 12تأخيرات مدتھا   المساعدة الفنية إلزالة استخدام بروميد الميثيل TRI/FUM/65/TAS/28  اليونيب
  شھرا 18و

أجھزة االستنشاق بالجرعات إزالة استھالك الكلوفلوروكربون في تصنيع  EGY/ARS/50/INV/92 اليونيدو
  الصيدالنية المعيرة

 12تأخير مدته 
 شھرا

 12تأخير مدته   الفنية لبدائل بروميد الميثيل المساعدة IRQ/FUM/62/INV/13 اليونيدو
 شھرا

وعامل اإلرغاء األيزوبيوتان ب 12- غاز التبريد كلوروفلوروكربوناستبدال  IRQ/REF/57/INV/07 اليونيدو
 سيكلوبنتان في تصنيع الثالجات المنزلية والمجمداتبال 11- كلوروفلوروكربون

  في شركة الصناعات الخفيفة الصندوقية

 12مدته تأخير 
 شھرا

 12تأخيرات مدتھا   المساعدة الفنية إلنھاء استخدامات بروميد الميثيل في تبخير التربة المراقبة MOZ/FUM/60/TAS/20 اليونيدو
 شھرا 18و

 المقطوفة الزھوروفي التبغ التامة بروميد الميثيل  إلزالة الفنيةلمساعدة ا ZAM/FUM/56/INV/21 اليونيدو
  والبستنة واستخدامات ما بعد الحصاد

 12تأخير مدته 
 شھرا

البنك 
 الدولي

CPR/ARS/51/INV/447 برنامجالصيدالنية ( اإليروسوالتفي قطاع  إزالة استھالك الكلوروفلوروكربون 
  ) 2008- 2007السنتين  لمدة

 12تأخير مدته 
 شھرا

إلى  مرحليتقديم تقرير غير مطالبين ب ھذين البلدين لوضع السياسي واألمني في جمھورية أفريقيا الوسطى والجمھورية العربية السورية، ل نظرا(*) 
 .السادس والسبعيناالجتماع 
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 المرفق الخامس

 
  ضافيةاإلتقارير الحالة  المطلوب منھا تقديم المشروعات

  
  

 الوكالة األسباب عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع
 الجزائر

(ALG/DES/72/DEM/78) 
نفايات المواد مشروع إيضاحي تجريبي عن إدارة وإزالة 

  المستنفذة لألوزون
وتقديم  ةمنخفضال ألموال المعتمدةاصرف  معدالت
  العمل لبدء أنشطة المشروع. لفريقممثل  مرشح

 فرنسا

 المكسيك
(MEX/DES/63/DEM/155) 

المواد المستنفدة لألوزون غير  إلزالة إيضاحيمشروع 
 االمرغوب فيھ

على أسلوب تدمير نفايات المواد الحكومة موافقة 
  ي.أسمنت فرنالمستنفدة لألوزون في 

 فرنسا

 تونس
(TUN/PHA/72/INV/57 
TUN/PHA/72/INV/60) 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  )(المرحلة األولى

 فرنسا  منخفضال ألموال المعتمدةاصرف  معدل

 أفغانستان
(AFG/PHA/63/INV/13 
AFG/PHA/72/INV/17) 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  )األولى والثانية تان(المرحلة األولى، الشريح

بسبب  المشروعاتمراقبة ما إذا تم حل مشكلة تنفيذ 
 .الوضع األمني في البلد

 ألمانيا

 األرجنتين
(ARG/REF/61/INV/163) 

في قطاع تصنيع  22-الھيدروكلوروفلوروكربون إزالة
 وفي الغرف ةتكييف الھواء الوحدويأجھزة 

األعمال المدنية  إنجازبطء التنفيذ بسبب التأخير في 
معدات للشركة اللتركيب  امسبق اشرط تكونالتي 

 .المشروع فياألخيرة 

 إيطاليا

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المكسيك (اتفاق متعدد السنوات)
غازات (المرحلة الثانية، الشريحة األولى) (استصالح 

  التبريد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 إيطاليا .ةمنخفضال ألموال المعتمدةاصرف  معدالت

 الصين
(CPR/DES/67/DEM/521) 

نفايات المواد وإزالة إدارة  عنتجريبي إيضاحي مشروع 
 المستنفدة لألوزون

المشروع دمرھا كمية المواد المستنفدة لألوزون التي 
 .ةمنخفضال ألموال المعتمدةاصرف  معدالت بسبب

 اليابان

 منغوليا
(MON/PHA/63/INV/18) 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  )(المرحلة األولى، الشريحة األولى

يع تصن اختيار التكنولوجيا البديلة المناسبة لشركات
 .المسحوبة بالضغطالبوليستيرين  رغوة

 اليابان

 الفلبين
(PHI/FOA/62/INV/91) 

 ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون إلزالة خطة القطاع
 رغوةالي قطاع ف

رغم بال ةمنخفضال ألموال المعتمدةاصرف  معدالت
 .العديد من األنشطة من إنجاز

 اليابان

 المنطقة: أفريقيا
(AFR/REF/48/DEM/35) 

 استراتيجي لتسريع تحويل مبردات إيضاحيمشروع 
 في البلدان األفريقية المباني بالكلوروفلوروكربون

في نيجيريا والسنغال  المباني تركيب مبردات
 .ءف البطيصرالوالسودان بسبب 

 اليابان

 بربادوس
 (اتفاق متعدد السنوات) 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 )األولى (المرحلة

التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدالت صرف 
 .األموال المعتمدة

 اليوئنديبي

البرازيل
(BRA/REF/47/DEM/275) 

 الفرعي قطاعللإلدارة المتكاملة ل إيضاحيمشروع 
، مع التركيز على تطبيق ةمركزيالتبريد ال ألجھزة

الطاقة الخالية من ذات الفعالية من حيث التكنولوجيات 
الكلوروفلوروكربون من أجل استبدال أجھزة التبريد 

 .القائمة على الكلوروفلوروكربون

التقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدالت صرف 
 .األموال المعتمدة

 اليوئنديبي

(اتفاق متعدد  سانت كيتس ونيفس
 السنوات)

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 )(المرحلة األولى

تقدم المحرز في تنفيذ المشروع ومعدالت صرف ال
 .األموال المعتمدة

 اليوئنديبي

 أفغانستان
(AFG/PHA/72/TAS/16) 

اإلجراءات المتخذة من أجل فتح حساب مصرفي   خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .لتسھيل تحويل األموال

 اليونيب

 جزر البھاما
(BHA/PHA/71/TAS/21) 

توقيع وثيقة / خطاب اتفاق المشروع ومعدالت صرف   إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خطة
 .المنخفضة األموال المعتمد

 اليونيب

 بنن
(BEN/PHA/70/TAS/28) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .يذ المشروعالمحرز في تنف

 اليونيب

 كابو فيردي
(CBI/PHA/71/TAS/18) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 جزر القمر
(COI/PHA/70/TAS/21) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 الكونغو
(PRC/PHA/71/TAS/26) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب
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 الوكالة األسباب عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع
 الجمھورية الدومينيكية

(DOM/PHA/69/TAS/52) 
والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

 .المحرز في تنفيذ المشروع
 اليونيب

 اإريتري
(ERI/PHA/67/TAS/11) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 غامبيا
(GAM/PHA/71/TAS/28) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 غينيا
(GUI/PHA/72/TAS/29) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد 
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 ھندوراس
(HON/PHA/63/TAS/35) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 ھندوراس
(HON/PHA/70/TAS/38) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 العراق
(IRQ/PHA/65/TAS/17) 

والتقدم  المنخفضة األموال المعتمدمعدالت صرف   خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 جامايكا
(JAM/PHA/70/TAS/33) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 موريتانيا
(MAU/PHA/55/PRP/20) 

إزالة المواد تقديم خطة إدارة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد 
 .الھيدروكلوروفلوروكربونية

 اليونيب

 المغرب
(MOR/SEV/59/INS/63) 

 معدالت صرف األموال المعتمدوتوقيع االتفاق  )تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة
 .المنخفضة

 اليونيب

 ميانمار
(MYA/PHA/68/TAS/14) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 باكستان
(PAK/PHA/70/TAS/84) 

والتقدم  المنخفضة المعتمدمعدالت صرف األموال   خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 بيرو
(PER/SEV/68/INS/45) 

تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الرابعة: 
1/2013  - 12/2014( 

 معدالت صرف األموال المعتمدوتوقيع االتفاق 
 .المنخفضة

 اليونيب

 قطر
(QAT/PHA/65/TAS/17) 

معدالت صرف وتوقيع وثيقة / خطاب اتفاق المشروع   الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد 
 .المنخفضة األموال المعتمد

 اليونيب

 صربيا
(YUG/PHA/71/TAS/43) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 جنوب السودان
(SSD/PHA/70/PRP/02) 

إزالة المواد تقديم خطة إدارة  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةإعداد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 اليونيب

 توغو
(TOG/PHA/71/TAS/25) 

والتقدم  المنخفضة المعتمدمعدالت صرف األموال   خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 تونس
(TUN/PHA/72/TAS/56) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 أوغندا
(UGA/PHA/68/TAS/16) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة 
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 اليمن
(YEM/PHA/68/TAS/40) 

والتقدم  المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد  خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المحرز في تنفيذ المشروع

 اليونيب

 زامبيا
(ZAM/PHA/71/TAS/28) 

معدالت صرف وتوقيع وثيقة / خطاب اتفاق المشروع   خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 .المنخفضة األموال المعتمد

 اليونيب

 الجزائر
(ALG/DES/72/DEM/79) 

نفايات المواد وإزالة إدارة عن تجريبي إيضاحي مشروع 
 لألوزونالمستنفدة 

التقدم المحرز في تنفيذ المشروع بما في ذلك معدالت 
 .صرف األموال المعتمدة

 اليونيدو

  الجزائر
 (اتفاق متعدد السنوات) 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  )(المرحلة األولى

 اليونيدو .المنخفضة معدالت صرف األموال المعتمد

  األرجنتين 
 السنوات)(اتفاق متعدد 

الخطة الوطنية تخصيصھا من المعاد استخدام األموال  زالة لإل خطة الوطنيةال
لإلزالة إلى خطة إدارة إزالة المواد 

  .(ح) 66/42لقرار ل وفقا الھيدروكلوروفلوروكربونية

 اليونيدو

  األرجنتين 
(ARG/FUM/30/INV/105) 

الفراولة والخضروات  إنتاج بروميد الميثيل فيإزالة 
 الزھور المقطوفةوالمحمية 

 اليونيدو .المشروع وإنجاز االستشاريتقديم تقارير 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
Annex V 
 

3 

 الوكالة األسباب عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع
 بوركينا فاسو

(BKF/PHA/62/INV/30) 
 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  )(المرحلة األولى، الشريحة األولى
 اليونيدو .التقدم المحرز في تنفيذ المشروع

 شيلي
(CHI/FUM/69/INV/178) 

 ختامي مشروع، بروميد الميثيلة لوطنياإلزالة ال
 )(الشريحة الثانية

المنشورات وخالل ونشر نتائج المشروع في الجامعات 
 حملة التوعية العامة

 اليونيدو

 الصين
(CPR/ARS/56/INV/473) 

 إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة القطاع 
  أجھزة االستنشاق بالجرعات المعيرة قطاع استھالكفي 

االنتھاء من عمليات طرح العطاءات ومنح العقود ذات 
 .الصلة

 اليونيدو

 إثيوبيا
(ETH/FUM/54/PRP/18) 

 وإنجازتدريب أصحاب المصلحة الوطنيين  نتيجة  )تبخير (الزھورالإعداد مشروع في قطاع 
 .2015 / كانون األولديسمبر 31المشروع بحلول 

 اليونيدو

  إثيوبيا
  (اتفاق متعدد السنوات)

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 )(المرحلة األولى

 اليونيدو .منخفضةالصرف األموال المعتمدة  معدالت

 إيران (الجمھورية اإلسالمية)
(IRA/PHA/68/INV/209) 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  الرغوة)(المرحلة األولى، الشريحة الثانية) (خطة قطاع 

مع العلم في صرف األموال المعتمدة،  المحرز التقدم
 عاالجتماالشريحة الرابعة في على الموافقة  بأنه تمت

 .الرابع والسبعين

 اليونيدو

  العراق
 (اتفاق متعدد السنوات)

 

أن ب مع العلمالمشروع  إنجازتركيب المعدات، أو  إلزالةلخطة الوطنية ال
وفقا  2015 / كانون األولديسمبر في اإلنجازموعد 
 )(ج 73/8للمقرر 

 اليونيدو

  العراق
 (اتفاق متعدد السنوات)

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  )(المرحلة األولى

 اليونيدو .منخفضةالصرف األموال المعتمدة  معدالت

  الكويت
 السنوات)(اتفاق متعدد 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 )(المرحلة األولى

 اليونيدو .منخفضةالصرف األموال المعتمدة  معدالت

 لبنان
(LEB/DES/73/DEM/83) 

نفايات المواد وإزالة إدارة  عنتجريبي إيضاحي مشروع 
 المستنفدة لألوزون

ذلك معدالت التقدم المحرز في تنفيذ المشروع بما في 
 .صرف األموال المعتمدة

 اليونيدو

 المكسيك
(MEX/DES/63/DEM/154) 

للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون  إيضاحيمشروع 
  اغير المرغوب فيھ

التقدم المحرز في تنفيذ المشروع بما في ذلك معدالت 
 .صرف األموال المعتمدة

 اليونيدو

 المغرب
(MOR/PHA/65/INV/68) 

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة 
(المرحلة األولى، الشريحة األولى) (قطاع خدمات 

 )التبريد

العقود مع سلطات الجمارك  بشأنإعادة التفاوض 
 والھيئة الوطنية للسكك الحديدية.

 اليونيدو

  موزامبيق
 (اتفاق متعدد السنوات)

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 )(المرحلة األولى

 اليونيدو .منخفضةالصرف األموال المعتمدة  معدالت

 نيجيريا
(NIR/DES/67/DEM/133) 

للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون  إيضاحيمشروع 
 اغير المرغوب فيھ

التقدم المحرز في تنفيذ المشروع بما في ذلك معدالت 
 .صرف األموال المعتمدة

 اليونيدو

 اليونيدو .منخفضةالصرف األموال المعتمدة  معدالت )تجديد مشروع التعزيز المؤسسي (المرحلة الثالثة (QAT/SEV/59/INS/15)قطر

 رواندا
(RWA/PHA/64/INV/18) 

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 )(المرحلة األولى، الشريحة األولى

 اليونيدو .الجمارك تركيب المعدات التي تم استردادھا من

  تونس 
 (اتفاق متعدد السنوات)

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 )(المرحلة األولى

 اليونيدو .منخفضةالصرف األموال المعتمدة  معدالت

 تركيا
(TUR/DES/66/DEM/99) 

للتخلص من المواد المستنفدة لألوزون  إيضاحيمشروع 
  اغير المرغوب فيھ

التقدم المحرز في تنفيذ المشروع بما في ذلك معدالت 
 .صرف األموال المعتمدة

 اليونيدو

 المنطقة: أفريقيا
(AFR/FUM/54/DEM/40) 

بدائل استخدام بروميد  عنإقليمي إيضاحي مشروع 
  )التمور عالية الرطوبة (الجزائر وتونس لعالجالميثيل 

حالة تنفيذ والجزائر،  لعنصرخبير محلي  تعيين
 بالمشروعالمشروع، وكيفية ارتباط ھذا المشروع 

 .الثالث والسبعين المعتمد في الجزائر في االجتماع

 اليونيدو

 المنطقة: أوروبا
(EUR/DES/69/DEM/14) 

وإزالة قليمية إلدارة اإلستراتيجية لال مشروع إيضاحي
نفايات المواد المستنفدة لألوزون في منطقة أوروبا وآسيا 

 الوسطى

التقدم المحرز في تنفيذ المشروع بما في ذلك معدالت 
 .صرف األموال المعتمدة

 اليونيدو

 منطقة غرب أفريقيا
(ASP/REF/69/DEM/57) 

غازات التبريد ذات إمكانية االحترار العلمي تعزيز 
في  ذات لقطاعات تكييف الھواء في البلدانالمنخفض 

 في غرب آسيا المرتفعة درجة الحرارة المحيطة

واختبار النماذج األولية إذا لم يتم تقديم التقرير  إنشاء
السادس  المشروع إلى االجتماع إنجاز عنالنھائي 
 لدراسته  والسبعين

 اليونيدو

  األرجنتين
 (اتفاق متعدد السنوات)

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
 )(المرحلة األولى

 البنك الدولي .تنسيق المشروعإعادة إنشاء وحدة 

  الصين
 (اتفاق متعدد السنوات)

 خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
  )(المرحلة األولى

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تفكيك خط إنتاج 
 المتبقي

 البنك الدولي
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 الوكالة األسباب عنوان المشروع البلد/ رمز المشروع
  تايلند

 (اتفاق متعدد السنوات)
 الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة المواد 

 )(المرحلة األولى
 البنك الدولي .معدل الصرف

عالمي
(GLO/REF/47/DEM/268) 

الھند و(الصين  مبردات المبانيستبدال ال عالمي مشروع
 )وماليزيا والفلبين وإندونيسيا

في  مبردات المبانيأنشطة  بدءصرف بما في ذلك ال
 .األرجنتين

 البنك الدولي

  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
Annex VI 
 

1 

  المرفق السادس

  

 االتفاق المنقح المبرم بين حكومة الھند واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف 
  بشأن التعجيل بإزالة إنتاج الكلوروفلوروكربون

  

ة    -1 ة و حكوم ة التنفيذي ين اللجن ه ب م التوصل إلي ذي ت يكمل ھذا االتفاق التوافق المتعلق بقطاع اإلنتاج بالھند ال
واللجنة ») البلد(«ويمثل ھذا االتفاق التفھم الذي تم بين الھند »). االتفاق القائم(«االجتماع التاسع والعشرين  الھند في

  .2008أغسطس/ آب  1التنفيذية فيما يتعلق بعملية اإلزالة المعجلة إلنتاج الكلوروفلوروكربون بحلول 

  وروفلوروكربون الخاص به على أن: يوافق البلد على إعادة النظر في جدول إزالة إنتاج الكل   -2

ن   (أ)  ر م اج أكث دم إنت د بع د الھن ة  690تتعھ ون لغاي ات الكلوروفلوروكرب ن مركب ا م ا متري  1طن
  ، وذلك أساسا ألغراض تصنيع أجھزة االستنشاق بالجرعات؛2008أغسطس/ آب 

اوز   (ب)  ات تتج ع كمي دم بي د ع ي الھن ون ف و الكلوروفلوروكرب د منتج ن  825يتعھ ات م ذه المركب ھ
ام  ا يشمل 2009و 2008ألغراض إنتاج أجھزة االستنشاق بالجرعات في ع ا  690، بم ا متري طن

  طنا متريا من الكميات المعاد تجھيزھا من المخزونات القائمة؛ 135من اإلنتاج الجديد و

د بتصدير   (ج)  د الھن ة أقصاھا 1 228تتعھ ي مھل ون ف ات الكلوروفلوروكرب ن مركب ا م ا متري  31 طن
  ؛2009ديسمبر/ كانون األول 

  تتعھد الھند بعدم استيراد أي كميات أخرى من مركبات الكلوروفلوروكربون البكر؛  (د) 

دة من   (ھ) اقير، المتول ر المخصصة للعق ون غي ات الكلوروفلوروكرب يحسب أي منتج فرعي من مركب
ة (أ)، من الحدود المنصوص  ا في السطر اإلنتاج المنصوص عليه في الفقرة  الفرعي من  2عليھ

  ، ويمكن اإلفراج عنھا في السوق؛1الوارد في التذييل  1الجدول 

ة   (و)  ان تلبي ا الطرف ق عليھ ون يتف اج الكلوروفلوروكرب ن إنت ات م اق أي كمي ذا االتف ي ھ ال يغط
  لالستخدامات األساسية للھند؛

ا  (ز)  ى م ائم، إضافة إل اق الق ي االتف واردة ف رى ال روط األخ ذا  تسري الش ى ھ اله عل ذكور أع و م ھ
  االتفاق.

ة بموجب الجدول    -3 ذييل  2يوافق البلد، بقبوله ھذا االتفاق وبأداء اللجنة التنفيذية اللتزاماتھا المالي ى 1للت ، عل
ذا  ى ھ دد األطراف، أو الحصول عل أنه ال يجوز له تقديم طلب للحصول على مزيد من التمويل من الصندوق المتع

  يتعلق بإنتاج مركبات الكلوروفلوروكربون.التمويل، في ما 

د    -4 ورھنا بامتثال البلد بالتزاماتھا المبينة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على تزويد البل
طر  ي الس ين ف ل المب دول  2بالتموي ن الج ذييل  2م ن الت ل(« 1م رائح »). التموي ة الش ة التنفيذي وفر اللجن وسوف ت

ق التم ا يتعل ويلية المرتبطة باإلزالة المعجلة الجديدة في اجتماعي اللجنة التنفيذية السابع والخمسين والستين. أما في م
ذه الشريحة وفق الشروط  2009بالشريحة الالحقة لعام  والمندرجة في إطار االتفاق القائم، سوف يتم اإلفراج عن ھ

  واألحكام المنصوص عليھا في ھذا االتفاق.
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ي السطرين س   -5 ا ف اج المنصوص عليھ تھالك واإلنت د بحدود االس زم البل ذييل  2و  1وف يلت ألف. -2من الت
امج  دولي، وبرن ذة (البنك ال االت المنف ويوافق البلد أيضا على أن يفسح المجال أمام عمليات مراجعة مستقلة من الوك

ة التثبت  ة) بغي ادة األمم المتحدة اإلنمائي للمراجعة الفنية النھائي ون، وحدود إع ات الكلوروفلوروكرب اج مركب من إنت
  تجھيزھا، ومبيعاتھا (الصادر منھا والمحلي) ومخزوناتھا وفقا لالتفاق.

وم    -6 ي يق ع األنشطة الت اق، فضال عن جمي يوافق البلد على تحمل كامل المسؤولية على إدارة وتنفيذ ھذا االتف
ه تنفي ة عن ى بھا ھو أو تقوم بھا جھة أخرى نياب د أيضا عل اق. ويوافق البل ذا االتف ودة بموجب ھ ذا لاللتزامات المعق

اج  ون في كل من قطاعي اإلنت ة الكلوروفلوروكرب ة بإزال ود المتعلق وضع سياسات أو آليات إنفاذ لكفالة تنسيق الجھ
  .2يل واالستھالك عن طريق تنفيذ التدابير المتعلقة بالسياسات والتدابير التنظيمية المبينة في التذي

واد، أو في في حال ل   -7 ة الم ة بإزال تھدفة المتعلق م يتمكن البلد، بأي سبب من األسباب، من تحقيق األرقام المس
ود الستنساب  ل. ويع ه للتموي ى عدم أھليت د عل اق، يوافق البل ذا االتف حال عدم امتثاله تحت بأي شكل من األشكال لھ

د اللجنة التنفيذية إعادة استحقاق التمويل وفقا لجدول منقح لصرف  د ق د أن يكون البل التمويل تحدده اللجنة التنفيذية بع
ا لجدول صرف  ل وفق ل استالمه القسط الالحق من التموي برھن عن تلبيته لجميع االلتزامات التي كانت مستحقة قب
ى  ة عل ل الشرائح الالحق ى خفض تموي أ إل د تلج ة ق ة التنفيذي د أن اللجن ة الھن التمويل. عالوة على ذلك، تدرك حكوم

ى 1.000ساس أ م تتحقق بالنسبة إل ي ل تنفاد األوزون من الخفوضات الت درات اس ادل لق  دوالر أمريكي لكل طن مع
  .من ھذا االتفاق 5و 2االلتزامات المذكورة في الفقرتين 

أنه أن    -8 ا من ش تقبل مم ال تخضع بنود ھذا االتفاق المتعلقة بالتمويل ألي مقرر تتخذه اللجنة التنفيذية في المس
  يطال التمويل أو أي مشاريع أخرى من قطاع اإلنتاج أو أي أنشطة أخرى ذات صلة بالبلد.

ى    -9 ة عل ائي بصورة متبادل م المتحدة اإلنم امج األم دولي وبرن يمكن أن يتفق البلد، واللجنة التنفيذية، والبنك ال
ا د المج اق. وبوجه خاص، يفسح البل ذا االتف ذ ھ ي تيسر تنفي م اتخاذ الخطوات الت امج األم دولي وبرن ام البنك ال ل أم

  المتحدة اإلنمائي للوصول إلى المعلومات الالزمة للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق. 

ا    -10 تثنائيا ضمن إطار بروتوكول مونتلایر وحسب م يتم االلتزام بجميع االتفاقات المبينة في ھذه االتفاقات اس
ا في بروتوكول ھو محدد في ھذا االتفاق. ويكون لجميع ال وط بھ ى المن اق المعن ذا االتف مصطلحات المستخدمة في ھ

  مونتلایر ما لم ينص ھذا األخير على خالل ذلك.

ادس   -11 اع الس ي االجتم ة ف ة التنفيذي د واللجن ة الھن ين حكوم رم ب اق المب ل االتف نقح مح اق الم ذا االتف ل ھ يح
  والخمسين للجنة التنفيذية.
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 التذييل األول

  المستھدفة والتمويلاألرقام  

  األرقام المستھدفة المتعلقة باإلنتاج -1الجدول 

  السنة  الوصف
2008  2009  2010  

تنفاد  -1 درات اس ة لق ان المعادل ائم (باألطن اق الق ب االتف تھدفة بموج ام المس األرق
  األوزون).

259 2  130 1  0  

  0  0  690  ستنفاد األوزون).حجم اإلنتاج بموجب ھذا االتفاق (باألطنان المعادلة لقدرات ا -2

  التمويل - 2الجدول 

  السنة  الوصف
2008*  2009*  2010**  

  0  6 000  6 000  التمويل بموجب االتفاق القائم (بآالف الدوالرات األمريكية) -1

  0  450  450  تكلفة الدعم بموجب االتفاق القائم (بآالف الدوالرات األمريكية) -2
  1 057  2 113  0  ا االتفاق (بآالف الدوالرات األمريكية)مجموع التمويل المعدل لھذ -3
  238  0  0  تكلفة دعم التمويل المعدل لھذا االتفاق (بآالف الدوالرات األمريكية) -4
  1 295  8 563  6 450  مجموع التمويل الذي سيفرج عنه للبلد والوكاالت المنفذة -5

  التمويل الموافق عليه للبنك الدولي  (*)
اع  التمويل  (**) ائي في االجتم دة اإلنم م المتح امج األم ه لبرن دولي والموافق علي ك ال المعاد إلى الصندوق المتعدد األطراف من البن

  الخامس والسبعين.

  

 التذييل الثاني

  تدابير السياسات والتدابير التنظيمية 

ة الت   -12 ع والخمسين للجن اع الراب دابير  ةنفيذيوفقا لخطة العمل التي أحالھا البلد إلى االجتم ى الت د عل يوافق البل
  التالية:

د   (أ) اج مخصص لالستخدامات األساسية ق حظر إنتاج مركبات الكلوروفلوروكربون، باستثناء أي إنت
  ؛2008أغسطس/آب  1يتفق عليه الطرفان حول الھند بحلول 

ا  كفالة اتفاق جدول االستھالك المنصوص عليه في قواعد األوزون وحدود االستھالك  (ب)  الوارد ذكرھ
ة في  – 2من التذييل  3في السطر  ة التنفيذي د واللجن ألف الوارد في االتفاق المبرم بين حكومة الھن

ى  ما يتعلق بالخطة الوطنية إلزالة استھالك مركبات الكلوروفلوروكربون في الھند، مع التركيز عل
  قطاع صيانة التدريب؛

  دة أخرى من مركبات الكلوروفلوروكربون البكر؛عدم قيام الھند باستيراد أي كميات جدي  (ج) 

ذه   (د)  ي حال وجود أي من ھ ا ف ون وواردتھ ات الكلوروفلوروكرب ة مخزون ام رصد حرك ز نظ تعزي
  المخزونات أو الواردات.
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  السابع  المرفق

  

  CTCاالتفاق المنقح بين حكومة الھند واللجنة التنفيذية من أجل اإلزالة في استھالك وانتاج مواّد 
  
ھذا االتفاق ھو عبارة عن التفاھم بين الھند ("البلد") واللجنة التنفيذية في ما يتعلّق باإلزالة الكاملة   إنَّ   .1

أ ("المادة") قبل أول كانون الثاني -1ي بروتوكول مونتلایر ، المبّينة  في التذييل لالستھالك واإلنتاج للماّدة المراقبة ف
  ، امتثاالَ للجداول الزمنّية المقّررة في البروتوكول .2010/ يناير 

  
ً لألھداف السنوية   .2 يوافق البلد على إزالة استھالك وإنتاج الماّدة ، كما يحّددھا بروتوكول مونتلایر ، وفقا

أ ("األھداف") لھذا االتفاق ، التي تطابق على األقّل الجداول الزمنّية لإلزالة -2من التذييل  2و  1ة في الصفَّين المبّين
التي يقتضيھا بروتوكول مونتلایر . ويوافق البلد بقبول ھذا االتفاق وبأداء اللجنة التنفيذية اللتزاماتھا التمويلية 

من القيام بطلب أو تلّقي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف  ، على أنه مستبعد 4الموصوفة في الفقرة 
  فيما يتعلّق بالماّدة .

  
) ھو استخدام مواّد أولّية . وإذا DV )DVACيعتبر البلد أن استخدام الماّدة في إنتاج حمض كلورايد   .3

ال لمواّد أولّية إلى وضع مراقب ، عمدت أي من البلد واألطراف على إعادة تصنيف ھذا االستعمال أو أي استعم
  يوافق البلد على إزالة ھذا االستعمال من دون تعويض من قبل الصندوق المتعّدد األطراف .

  
شريطة امتثال البلد بالتزاماته المبّينة في ھذا االتفاق ، توافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على تقديم   .4

أ ("التمويل") إلى البلد وستقوم اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ بتوفير ھذا - 2 من التذييل 15تمويل مبّين في الصف 
  أ ("الجدول الزمني للموافقة على التمويل") .-3التمويل في اجتماعاتھا المحّددة في التذييل 

  
أ . وسيقبل - 2من التذييل  2و 1سوف يلتزم البلد بحدود االستھالك واإلنتاج للماّدة كما ھو مبّين في الصّفين   .5

البلد أيضاً تحّققاً مستّقالً تقوم به الوكالة المنفّذة بشأن االلتزام بحدود ھذا االستھالك واإلنتاج ، كما ھو موصوف في 
  من ھذا االتفاق. 9الفقرة 

  
شروط اآلتية لن تقّدم اللجنة التنفيذية تمويالً وفقاً للجدول الزمني لصرف التمويل ، إالّ إذا قام البلد بالوفاء بال  .6

  ، قبل ثالثين يوماً على األقّل من تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية المحّدد في الجدول الزمني لصرف التمويل :
  

  أن بكون البلد قد حّقق األھداف بالنسبة للسنة التي تنطبق على الموضوع ؛ ) أ(
  

  ؛ و 9فقرة أن الوفاء بتلك األھداف قد تّم التحقُّق منه بطريقة مستّقلة موصوفة في ال ) ب(
  

أن البلد قد قّدم وتلّقى الصرف من اللجنة التنفيذّية لبرنامج تنفيذ سنوي على الشكل المبّين في  ) ج(
  أ ("برامج التنفيذ السنوية") في ما يتعلّق بالسنة التي ُطلب التمويل لھا .- 4التذييل 

  
أ -5ّسسات المبّينة في التذييل على البلد أن يكفل قيامه برصد دقيق ألنشطته بموجب ھذا االتفاق . والمؤ  .7

أ . وسيكون ھذا -5("الّرصد") ستقوم بالّرصد والتبليغ عن ذاك الّرصد وفقاً لألدوار والمسؤوليات المبّينة في التذييل 
  . 9الرصد أيضاً خاضعاً لتحقُّق مستّقل كما ھو مبّين في الفقرة 
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ت البلد للقيام بالتزاماته بموجب ھذا االتفاق ، توافق بينما تّم تحديد التمويل على أساس التقديرات الحتياجا  .8
اللجنة التنفيذية على أن البلد سيحظى بمرونة كاملة الستعمال مساعدة الصندوق المتعّدد األطراف ، إلتمام األھداف 

حة أساساً في الخطة االتفاق ، وبالتالي فإنَّ األموال المحّددة التي اعُتبر أنھا ضرورية بالنسبة لبنود مقتر العاّمة لھذا
، باستثناء مبلغ مليون دوالر الذي يجب على البلد أن يستعمله فقط لتنفيذ  CTCمن أجل إزالة استھالك وإنتاج مواّد 

ورصد وتحقيق االمتثال الكامل بھذا االتفاق ، يمكن إعادة تخصيصھا ألنشطة أخرى ، مادامت المصاريف متماسكة 
بروتوكول مونتلایر. وأّية مبالغ أخرى مقّدمة للبلد وفقاً لھذا االتفاق يمكن استعمالھا مع ھذا االتفاق ومؤھلة في إطار 

  بالطريقة األكثر سالسة وفعالية . CTCبأي طريقة يعتبرھا البلد قادرة على تحقيق إزالة مواّد 
  
ع األنشطة التي يبذلھا يوافق البلد على أن يتحّمل المسؤولية الجامعة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق ، وعن جمي  .9

أو تبذل نيابة عنه للوفاء بالتزاماته بموجب ھذا االتفاق . وقد وافق البنك الدولي ("الوكالة المنفذة القائدة") على أن 
يكون الوكالة المنّفذة القائدة ، ووافقت حكومات فرنسا وألمانيا واليابان ويوئنديبي ويونيدو ("الوكاالت المنفذة 

ن تكون الوكاالت المنفذة المتعاونة تحت قيادة الوكالة المنفذة القائدة بالنسبة ألنشطة البلد بموجب ھذا المتعاونة") بأ
أ ، التي تشمل تحّقق األداء -6االتفاق . وستكون الوكالة المنفذة القائدة مسؤولة عن القيام باألنشطة المبّينة في التذييل 

، ضمن نطاق البنك الدولي ، وفقاً لھذا االتفاق وإلجراءات ومتطلّبات البنك  والتحّقق المالي ، المتعلّقة بكافة األنشطة
ً على إجراء عمليات تقييم دورية تتّم في ظّل أعمال برامج الرصد والتقييم  الدولي الخاّصة . ويوافق البلد أيضا

- 6شطة المبّينة في التذييل للصندوق المتعّدد األطراف. وستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن تطبيق األن
  ب ، بما في ذلك تحقُّق األداء والتحّقق المالي في ما يتعلق باألنشطة المنفذة تحت إشرافھا .

  
ستقوم الوكالة المنفذة القائدة بمساعدة البلد على تنفيذ األنشطة المطلوبة لتحقيق األھداف المحّددة في ھذا   .10

ً بمساعدة البلد على  القيام باألنشطة المتعلّقة بالسياسة العامة والتنمية التنظيمّية ، لمساندة اإلزالة االتفاق ، وأيضا
المستديمة للماّدة في كال قطاَعي االستھالك واإلنتاج . وتقّدم الوكاالت المنفذة المتعاونة ، بمشاركة الوكالة المنفذة 

ة الماّدة في مجال تنظيف المعادن وتطبيقات عوامل القائدة المساندة لألنشطة المتعلّقة بأنشطة االستثمار ، لدعم إزال
). وسُيحسب INC/PHA/40/INV/363التصنيع ، وفي صناعة النسيج ، كما ھو مبّين في الخطة القطاعية (

التمويل لألنشطة التي تنّفذھا الوكاالت الثنائية المنّفذة المتعاونة ، من أصل إسھاماتھا الثنائية للصندوق المتعّدد 
في شرائح سنوية محّددة . وإذا أرادت الوكالة المنّفذة القائدة أو أّي من الوكاالت المنفذة المتعاونة أن تتعاقد األطراف 

من الباطن مع وكاالت منفذة أخرى بالنسبة لبعض أنشطتھا ، ينبغي التماس توافق البلد ، كما ينبغي التبليغ عن مثل 
  ھذا التدبير في برامج التنفيذ السنوية .

  
توافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ ، أن تقّدم للوكالة المنفذة القائدة وللوكاالت المنفذة المتعاونة أتعابھا   .11

  أ .-2من التذييل  14و 12و  10و  8و  6و  4المبّينة في الصفوف 
  

ة ، أو إذا لم يمتثل في حال تخلّف البلد ، ألي سبب من األسباب ، عن االلتزام باألھداف من أجل إلغاء المادّ   .12
بطريقة أخرى باالتفاق ، يوافق البلد عندئذ على أّنه لن يكون مؤھالً للتمويل وفقاً للجدول الزمني لصرف التمويل . 
ً لجدول زمني مراَجع لصرف التمويل ، تحّدده اللجنة  ً ، وفقا وسُيعاد إحالل التمويل كما تراه اللجنة التنفيذية مناسبا

كون البلد قد برھن أّنه أتّم كافة التزاماته التي كانت مستحّقة قبل تسلُّم دفعة التمويل التالية في إطار التنفيذية بعدما ي
الجدول الزمني لصرف التمويل . ويوافق البلد على أن اللجنة التنفيذية قد تخّفض قيمة التمويل بالمبلغ المبّين في 

  ستھالك واإلنتاج التي لم تتّحقق في أي سنة من السنوات .من التخفيضات في اال ODPأ بمقتضى كل طن - 7التذييل 
ل على أساس أي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية في المستقبل والذي   .13 إن عناصر التمويل في ھذا االتفاق لن ُتَعدَّ

قد يؤثر على تمويل أي مشروعات أخرى من مشروعات قطاعات االستھالك / اإلنتاج ، أو أي أنشطة أخرى في 
  بلد .ال



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
Annex VII 
 

3 
 

  
على البلد أن يمتثل ألي طلب معقول يصدر عن اللجنة التنفيذية وعن الوكالة المنفذة القائدة والوكاالت   .14

المنفذة المتعاونة لتسھيل تنفيذ ھذا االتفاق . وبصفة خاّصة سوف يسّھل للجنة التنفيذية وللوكالة المنفذة القائدة 
  معلومات ضرورية للتّحقق من امتثاله بھذا االتفاق . والوكاالت المنفذة المتعاونة الحصول على أي

  
ً لسياق بروتوكول مونتلایر دون سواه ، وال تمتّد   .15 إن كافة االتفاقات الواردة في ھذا االتفاق إّنما ُتنّفذ طبقا

ملة في ھذا لتشمل إلتزامات خارج نطاق ھذا البروتوكول ، وكما ھو مبيّنن في ھذا االتفاق . وكاّفة التعابير المستع
  االتفاق لھا المعنى الذي يعطيھا إياه البروتوكول ، ما لم يكن قد تّم تحديد غير ذلك في االتفاق نفسه .

  
يحل ھذا االتفاق المنقح محل االتفاق المبرم بين حكومة الھند واللجنة التنفيذية في االجتماع الخامس   .16

  واألربعين للجنة التنفيذية.
  

  التذييالت :
  

 أ : الماّدة  - 1ل التذيي
  

 II  CTCمجموعة   ملحق ب :
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 أ : األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

خط  
 1األساس

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

الجداول الزمنية لتخفيض االستھالك في 
 N/A N/A 1,726 1,726 1,726 1,726 1,726 0 11,505 2بروتوكول مونتلایر

قصى المسموح . مجموع االستھالك األ1
 ODP(  11,505 N/A N/A 1,726 1,147 708 268 48 0به  (طن 

الجداول الزمنية لتخفيض االنتاج في 
 - ODP(3  11,553 N/A N/A 1,733 1,733 1,733 1,733 1,733بروتوكول مونتلایر (طن 

تخصيص اإلنتاج الحتياجات محلّية 
 ODP(4   - - 1,155 1,155 1,155 1,155 1,155 1,733(طن  5أساسّية لبلدان الماّدة 

مجموع اإلنتاج المسموح به في 
 ODP(   N/A N/A 2,888 2,888 2,888 2,888 2,888 1,733بروتوكول مونتلایر (طن 

. مجموع اإلنتاج األقصى المسموح به 2
 - N/A N/A 1,726 1,147 708 268 48 11,553  ) لھذا االتفاقODP(طن 

 - 3,211,874 3,211,875 4,020,938 9,556,267 399,045 9,180,112 8,520,843  الدولي. التمويل المتفق عليه للبنك 3

 - 240,891 240,891 301,570 716,720 29,928 688,508 639,063  . تكاليف مساندة البنك الدولي4

  - - 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 -  . التمويل المتفق عليه لفرنسا5

  - - 85,000 85,000 85,000 85,000 -  . تكاليف المساندة لفرنسا6

  - - 300,000 300,000 700,000 700,000 -  . التمويل المتفق عليه أللمانيا7

  - - 57,500 57,500 57,500 57,500 -  . تكاليف المساندة أللمانيا8

  - - - - 2,500,000 2,500,000 -  . التمويل المتفق عليه لليابان9

  - - - - 280,000 280,000 -  . تكاليف المساندة لليابان10

     399,046 3,500,000    . التمويل المتفق عليه ليونيدو11

     29,928 262,500    . كلفة المساندة المتفق عليھا ليونيدو12

  5الحاشية          . التمويل الموافق عليھا ليوئنديبي13

  5الحاشية          دة المتفق عليھا ليوئنديبي. كلفة المسان14

. مجموع التمويل المتفق عليه (دوالر 15
  3,211,874 3,211,875 4,820,938 10,755,313 8,099,045 13,380,112 8,520,843  أمريكي)

. مجموع تكاليف المساندة (دوالر 16
  240,891 240,891 444,070 889,148 714,928 1,111,008 639,063  أمريكي)

. مجموع التكاليف المتّفق عليھا 17
  3,452,765 3,452,766 5,265,008 11,644,461 8,813,973 14,491,120 9,159,906  (دوالر أمريكي)

  .2000- 1998يات اإلنتاج محّددة على أنھا معّدل المستويات لالستھالك واإلنتاج خالل الفترة / استھالك خط األساس ومستو1
  بالمئة بحدود 100و 2005بالمئة عام  85/ مستويات االستھالك القصوى المسموح بھا كما ھو منصوص عنھا في بروتوكول مونتلایر (تخفيض 2

  ) .2010العام 
  بالمئة بحدود 100و  2005بالمئة عام  85بھا كما ھو منصوص عنھا في بروتوكول مونتلایر (تخفيض  / مستويات اإلنتاج القصوى المسموح3

  ) .2010العام 
  بالمئة من مستوى األساس من  10، بموجب تعديل بيجينغ ( 5/ مستويات اإلنتاج المسموح بھا لاللتزام باالحتياجات األساسية لبلدان المادة 4

 ) .2010مستوى األساس من العام بالمئة من  15و  2005عام 
ً زائدا تكاليف مساندة الوكاالت البالغة  750 093/ في االجتماع الخامس والسبعين ، الحظت اللجنة التنفيذية إعادة مبلغ وقدره 5 دوالراً أمريكيا

دوالراً أمريكياً  56 257مساندة الوكالة البالغة  دوالراً أمريكيا زائدا تكلفة 750 093دوالراً أمريكيا من البنك الدولي ووافقت على مبلغ   56.257
  ليوئنديبي.
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  أ : الجدول الزمني للموافقة على التمويل - 3التذييل 
  

، كما ھو مبّين في  2005و  2004سيتّم النظر في صروفات التمويل ، ما عدا مبالغ الصروفات لعاَمي   .17
نة الخطط السنوية . وسُتعرض صروفات التمويل للحصول على أ ، للموافقة عليھا في االجتماع الثاني لس-2التذييل 

  موافقة في االجتماع األول لكّل من الخطط السنوية .
  

  برنامج التنفيذ السنويشكل أ :  - 4التذييل 
  
  ____________________________            البيانات  .1

  ____________________________            البلد
  ____________________________          سنة الخطة

  ____________________________    عدد السنوات التي انقضت من الخطة
  ____________________________      عدد السنوات المتبقّية من الخطة

  ____________________________  في السنة السابقة  ODSاالستھالك المستھدف لمواّد 
  __________________________لسنة الخطة ODSاالستھالك المستھدف الستھالك مواّد 

  ____________________________        مستوى التمويل المطلوب
  ____________________________        الوكالة المنفذة القائدة

  ____________________________      الوكالة (الوكاالت) المتعاونة

  

  األھداف  .2

  اتالمؤشر السنة السابقة سنة الخطة  تخفيض

 

     االستيراد   

توريد مواّد 
CTC :  

 اإلنتاج *   

 )1المجموع (   

   عوامل التصنيع   

الطلب على مواّد 
CTC :  

 المذيبات   

 )2الجموع (   
  ODS* بالنسبة للبلدان المنتجة لمواّد 
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 إجراء الصناعة  .3
  

االستھالك في  القطاع
السنة السابقة 

)1( 

االستھالك في 
طة سنة الخ

)2( 

التخفيض 
خالل سنة 

-)1الخطة (
)2( 

عدد 
المشروعات 
 التي أتّمت

عدد 
المشروعات 

المتصلة 
 بالخدمة

 ODSإزالة 
(بأطنان 

ODP(  

التصنيع
       عوامل تصنيع

      مذيبات

      غير ذلك 

      المجموع

الخدمة
       

      المجموع 

       المجموع الكلي

  
  التقنّيةالمساعدة   .4
  

  ____________________________               النشاط المقترح :

  ____________________________                        الھدف :  
  ____________________________  المجموعة المستھدفة :   
  ____________________________      الوقع :  

  
 

  الحكومةإجراء   .5
  

 الجدول الزمني للتنفيذ ط المزمعالسياسة / النشا
   : ODSنوع رقابة السياسة العاّمة على استيراد مواّد

  توعية الجمھور
 غير ذلك

  

  الميزانية السنوية  .6
  

 النفقات المزمعة (دوالر أمريكي)النشاط
   

 المجموع
  
  
  اإلدارّية رسوم ال  .7
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  أ : المؤّسسات القائمة بالرصد وأدوارھا - 5التذييل 
  
. ومن أجل تدعيم قدرة البلد على القيام بمجموعة من  CTCسيكون البلد مسؤوالً عن تنفيذ خطة إزالة مواّد   .1

ً لألھداف المتفق عليھا ، سيتّم إنشاء وحدة إدارية  CTCاألنشطة ضرورّية لتحقيق اإلزالة المستديمة لمواّد  وفقا
  . CTCتغطية قصوى لكافة مستخدمي رواسب مواّد  صغيرة حاصلة على مستوى عال من الالمركزّية ، لضمان

  
سيتّم إنشاء الوحدة اإلدارية في نطاق وزارة البيئة والغابات . ويقضي دور الوحدة اإلدارية بتنمية خطة   .2

  . وتتضّمن مسؤوليات الوحدة اإلدارية : CTCتنفيذ مفّصلة ، ورصد وإشراف كلّي لخطة إزالة مواّد 
  

  التنفيذ السنوي بمساعدة من الوكالة المنفذة القائدة والوكاالت المنفذة المتعاونة؛إعداد وتنفيذ برنامج  ) أ(
  

  التحديد والمساعدة في تصميم المشروعات الفرعّية ضمن الخطة ؛ ) ب(
  

الرصد واإلشراف على تنفيذ المشروع على المستوى الوطني ، بما في ذلك تنسيق التحقُّق المستقّل  ) ج(
  ّسسات المستفيدة ؛من طرف المؤ ODSإلزالة مواّد 

  
  دعم تبادل المعلومات ألمانة األوزون والمراكز اإلقليمية والمؤّسسات المستفيدة ؛ ) د(

  
، وتوفير التوصيات حول  CTCتبليغ مدير خلية األوزون عن إزالة األنشطة التي لھا عالقة بمواّد   (ھـ)

  اجة ؛مداخالت الحكومة التي يجب أن تتّخذھا خلّية األوزون ، إذا اقتضت الح
  

 تقييم مرحلي لبدائل وضع التوريد ؛ ) و(
  

 دعم تنفيذ تبادل المعلومات وأنشطة التدريب ؛ و ) ز(
  

  . CTCاإلبقاء على بيانات القاعدة والملّفات ذات الصلة بخطة إزالة مواّد   (ح)
  

  أ : دور الوكالة المنفذة القائدة- 6التذييل 
  
األنشطة محّددة في وثيقة المشروع وفي ھذا االتفاق،  تكون الوكالة المنفذة القائدة مسؤولة عن مجموعة من  .3

  وفقاً لخطوط البنود التالية :
  

كفالة األداء والتحّقق في المسائل المالية المتعلّقة بكافة األنشطة ، بموجب ھذا االتفاق وإجراءاته  ) أ(
 ؛ CTCالداخلية المعّينة ، والمتطلّبات على النحو المحّدد في خطة البلد إلزالة مواّد 

  

تقديم تحّقق إلى اللجنة التنفيذية بأنَّ األھداف قد تحّققت ، واإلنجاز / التّقدم بالنسبة لألنشطة السنوية  ) ب(
  الملحقة على النحو المبّين في برنامج التنفيذ السنوي ؛

  

  مساعدة البلد على إعداد برامج التنفيذ السنوية ؛ ) ج(
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  سة على برامج التنفيذ السنوية المستقبلّية ؛كفالة أن تكون إنجازات البرامج السنوية السابقة منعك ) د(

 

  القيام بمھّمات اإلشراف المطلوبة ؛  (ھـ)

  

  كفالة وجود آلّية تشغيل إلتاحة تنفيذ البرنامج بصورة فاعلة وشّفافة ، وتبليغ دقيق للبيانات ؛ ) و(

  

ُقّدمت للبلد  كفالة أن تكون الصروفات من أجل األنشطة الجارية بأشراف الوكالة المنفذة القائدة ، قد ) ز(
  ارتكازاً على األھداف الواردة في البرامج السنوية واألحكام في ھذا االتفاق ؛

  

  إسداء المساعدة مع السياسة العامة ، واإلدارة والمساندة التقنّية عند الطلب ؛ ) ح(

  

  نة ؛ وتنمية أھداف اإلزالة السنوّية لكّل وكالة منفذة ، بالتشاور مع البلد والوكاالت المنفذة المتعاو ) ط(

  

  تنمية معيار للتحّقق من األداء في مجال إنجاز األھداف . ) ي(

   

  ب : دور الوكاالت المنفذة المتعاونة- 6التذييل 

  

ستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة محّددة في وثيقة المشروع ، في كّل من   .1
  لبنود التالية :خطة التنفيذ السنوية وفي ھذا االتفاق ، وفقاً لخطوط ا

  

  إجراء تحّقق أداء وتحّقق مالي في ما يتعلّق باألنشطة المنّفذة تحت إشرافھا ؛ ) أ(

  

تزويد اللجنة التنفيذية بالتقارير ، من خالل الوكالة المنفذة القائدة ، حول ھذه األنشطة ووقعھا  ) ب(
لتي سيعّدھا البلد ، لتضمينھا في التقارير المجّمعة والبرامج السنوية ا ODSبشروط إزالة مواّد 

  بمساعدة الوكالة المنفذة القائدة ؛

  

  مساعدة البلد في إعداد برامج التنفيذ السنوّية لألنشطة ذات الصلة ، واإلشراف عليھا ؛ ) ج(

  

  كفالة أن تنعكس إنجازات أنشطتھا في برامج التنفيذ السنوية المستقبلية ؛ ) د(

  
  القيام بمھّمات اإلشراف المطلوبة ؛  (ھـ)

  
آلية تشغيل إلتاحة تنفيذ أنشطتھا بصورة فاعلة وشفافة ، وتبليغ دقيق للبيانات المتعلّقة  تأمين وجود ) و(

  ألنشطتھا الموافقة ؛ ODPبوقع مواّد 
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توفير مساعدة لتنمية السياسة العامة ، والدعم اإلداري والتقنّي عند الطلب ، بمشاركة الوكالة  ) ز(

  المنفذة القائدة ؛ و
  
  المنفذة القائدة وعلى كاّفة الوكاالت المنفذة المتعاونة .تنسيق أنشطتھا مع الوكالة  ) ح(
  

  أ : تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال - 7التذييل 
  
 ODPدوالر أمريكي لكّل طن  4.510من االتفاق يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقّدم بقيمة  12وفقاً للفقرة   1

  السنة .من تخفيضات في االستھالك واإلنتاج لم تتحّقق خالل 
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 المرفق الثامن
 

 مؤشرات األداء لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
  

ھدف عام  التقدير العنوان المتخصر نوع المؤشر
2016 

 29 المخطط لھا*عدد الشرائح المعتمدة مقابل تلك  الشرائح المعتمدة  الموافقة --التخطيط 
المشروعات/ األنشطة  الموافقة --التخطيط 

 المعتمدة
عدد المشروعات/ األنشطة المعتمدة مقابل تلك المخطط لھا (بما 

  فيھا أنشطة إعداد المشروع)**
18 

 26,906,232  استنادا إلى اإلنفاق المقدر في التقرير المرحلي األموال المصروفة  التنفيذ
 دوالر أمريكي

إزالة المواد المستنفذة  التنفيذ
 لألوزون

إزالة المواد المستنفذة لألوزون للشريحة عندما يتم اعتماد 
  الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لھا لكل خطة عمل

394.98 
طن من قدرات 

استنفاد 
 األوزون

لية لجميع إنجاز المشروع مقابل المخطط له في التقارير المرح إنجاز أنشطة المشروع  التنفيذ
  األنشطة (باستثناء إعداد المشروع)

61 

بالمائة منھا  70  شھرا ماليا بعد إعداد المشروع 12مدى استكمال المشروعات  سرعة اإلنجاز المالي إداري  
تقديم تقارير إنجاز   إداري

المشروع في الوقت 
  المحدد

تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المحدد مقابل تلك المتفق 
  عليھا 

بالمائة منھا 70  

تقديم التقارير المرحلية  إداري
إلنجاز المشروع في 

 الوقت المحدد

تقديم التقارير المرحلية إلنجاز المشروع وخطط العمل 
  واالستجابات في الوقت المحدد ما لم يتم االتفاق على غير ذلك

الوقت المحددفي   
 
 

 تلك الوكالة. وافقت، إذا أو رئيسية أخرى الشريحة بسبب وكالة متعاونة لم تتمكن من تقديموكالة إذا ال* سيتم تخفيض ھدف 
  .هاللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويل تتخذمشروع إذا لم الإعداد تقييم ** ال ينبغي 
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  المرفق التاسع
 

  مؤشرات األداء لليونيب
  2016ھدف  الحساب االسم المختصر نوع المؤشر
يط –تخط

 موافقة
  74  *مقابل تلك المخطط لھاالموافق عليھاعدد الشرائح شرائح موافق عليھا

يط –تخط
 موافقة

قمشروعات/أنشطة مواف
  عليھا

ا الموافق عليھانشطةاألعدد المشروعات/ ا (بم ك المخطط لھ مقابل تل
 )**أنشطة إعداد المشروعفي ذلك

59  

  دوالر أمريكي 14,887,387  على أساس النفقات التقديرية في التقرير المرحلي  أموال مصروفة تنفيذ
تنفذة تنفيذ واد المس ة الم إزال

  وزونألل
ةألالمواد المستنفدة لإزالة د الموافق ى الشريحة  وزون للشريحة عن عل

  األعمالالتالية مقابل تلك المخطط لھا في خطط
تنفاد  69.86 درات اس طن من ق
  األوزون

ع  نشطةإنجاز المشروع لأل تنفيذ ة لجمي ارير المرحلي ي التق ه ف ط ل ل المخط روع مقاب از المش إنج
 )باستثناء إعداد المشروعاألنشطة (

119  

  14  شھرا من إنجاز المشروع12من المشاريع ماليا بعداإلنتھاءمدى المالي اإلنتھاءسرعة  إداري
از إداري ارير إنج ديم تق تق

 مواعيدھا المشروع في
 نعم  تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدھا مقابل تلك المتفق عليھا

ة إداري ارير المرحلي ديم التق تق
  في مواعيدھا

في مواعيدھا ما لم  واالستجاباتتقديم التقارير المرحلية وخطط العمل
 ذلكخالفيتفق على

  نعم

  .تخفيض ھدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة بسبب وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة* سيتم 
  .ذية قرارا بشأن تمويلهيجب تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفي ** ال

 

  لليونيب االمتثاللبرنامج مساعدات  األداءمؤشرات 
  2016ھدف اليونيب لعام   التقييم البيانات  مؤشر األداء

اءة بكةكف ات الش ة اجتماع متابع
  / المواضيعية اإلقليمية

ن ة ع يات المنبثق ة التوص قائم
بكة  ات الش ةاجتماع  / اإلقليمي

 2015-2014للفترةالمواضيعية

ي  االجتماعدل تنفيذ توصيات مع الت
  2016 يجب تنفيذھا في عام

  90%معدل التنفيذ 

دات  ال لوح دعم الفع األوزونال
ة  ا، وبخاص ي عملھ ة ف الوطني

ه  ىالتوجي دات  إل  األوزونوح
  الوطنية الجديدة

ائل المنتجات /قائمة الطرق / الوس
دات  دعم وح رة ل دمات المبتك / الخ

ع الوطني األوزون ا، م ي عملھ ة ف
دات  ة لوح ك المخصص د تل تحدي

  الوطنية الجديدة األوزون

ائل والمنتجات ،عدد الطرق والوس
دات  دعم وح رة ل دمات المبتك والخ

ع  األوزون ا، م ي عملھ ة ف الوطني
دات  ة لوح ك المخصص د تل تحدي

  الوطنية الجديدة األوزون

ائل  7 - رق، والوس ذه الط ن ھ م
  .والمنتجات والخدمات

ى ت - دات تلق ل وح  األوزونك
 ً ا دة دعم ة الجدي اء  الوطني لبن

  ت.القدرا
دم   - ارير  10تق دان إضافية التق بل

ام  تخدام نظ ةباس ندوق   أمان الص
الع راف إلب دد األط ات  المتع البيان

 اإلنترنتعلى 
ةت قديم المساعدة إلى البلدان في حال

دم  الع ل  االمتث ي أو المحتم الفعل
اع  رارات اجتم ا لق راف(وفق  األط

ادة ( ات الم ب بيان ) 7و/أو حس
  ) المذكورةاالتجاھاتوتحليل

دم ة ع ي حال ي ف دان الت ة البل قائم
ي تلقت  امتثال فعلي أو محتمل والت

المساعدة برنامج مساعدات   االمتث
  خارج اجتماعات الشبكة

دم  ة ع ي حال ي ف دان الت دد البل ع
ي تلقت  امتثال فعلي أو محتمل والت

المساعدة برنامج مساعدات   االمتث
  خارج اجتماعات الشبكة

  جميع ھذه البلدان

ارات ال االبتك ي مج اجف ديم إنت وتق
دمات  ات والخ ات والمنتج المعلوم

  واإلقليميةالعالمية 

ات ات والمنتج ة المعلوم قائم
ة  دمات العالمي ةوالخ  واإلقليمي

تھدفة  اھير المس ة للجم الموجھ
ى الجمھور  الجديدة أو التي تصل إل

 لي بطرق جديدةالمستھدف الحا

ات  ات والمنتج دد المعلوم ع
ة  دمات العالمي ةوالخ  واإلقليمي

تھدفة  اھير المس ة للجم الموجھ
ى الجمھور  الجديدة أو التي تصل إل

  المستھدف الحالي بطرق جديدة

  من ھذه الخدمات والمنتجات 7

رامج رق ب ين ف ق ب اون الوثي التع
اعدات  ةمس ال اإلقليمي  االمتث
االت ذة و والوك ة المنف ة العامل الثنائي
 في المناطق

تركة ات المش ة البعث ال /قائم أعم
امج مساعدات  ال موظفي برن االمتث

ين ع  اإلقليمي االتم ذة  الوك المنف
 والثنائية

  في كل منطقة 5  المشتركة األعمالعدد البعثات /
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 المرفق العاشر

  مؤشرات األداء لليونيدو

  
  2016ھدف  الحساب االسم المختصر نوع المؤشر
يط –تخط

 موافقة
  49  *مقابل تلك المخطط لھاالموافق عليھاعدد الشرائح شرائح موافق عليھا

يط –تخط
 موافقة

قمشروعات/أنشطة مواف
  عليھا

ا الموافق عليھانشطةاألعدد المشروعات/ ا (بم ك المخطط لھ مقابل تل
 )**أنشطة إعداد المشروعفي ذلك

18  

  22,350,000  على أساس النفقات التقديرية في التقرير المرحلي  أموال مصروفة تنفيذ
  دوالر أمريكي

تنفذة تنفيذ واد المس ة الم إزال
  وزونألل

ةألالمواد المستنفدة لإزالة د الموافق ى الشريحة  وزون للشريحة عن عل
  األعمالالتالية مقابل تلك المخطط لھا في خطط

تنفاد  680.5 درات اس طن من ق
  األوزون

ع  نشطةإنجاز المشروع لأل تنفيذ ة لجمي ارير المرحلي ي التق ه ف ط ل ل المخط روع مقاب از المش إنج
 )باستثناء إعداد المشروعاألنشطة (

37  

  شھراً بعد اإلنتھاء التشغيلي 12  شھرا من إنجاز المشروع12من المشاريع ماليا بعداإلنتھاءمدى المالي اإلنتھاءرعة س إداري
از إداري ارير إنج ديم تق تق

 مواعيدھا المشروع في
 في موعدھا  تقديم تقارير إنجاز المشروع في مواعيدھا مقابل تلك المتفق عليھا

ديم  إداري ةتق ارير المرحلي التق
  في مواعيدھا

في مواعيدھا ما لم  واالستجاباتتقديم التقارير المرحلية وخطط العمل
 ذلكخالفيتفق على

  في موعدھا

ك   * ك تل سيتم تخفيض ھدف أحد الوكاالت إذا لم تتمكن من تقديم الشريحة المستحقة إلى وكالة متعاونة أو رئيسية أخرى، إذا وافقت على ذل
  ة.الوكال

  ينبغي عدم تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بتمويله.** 
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 المرفق الحادي عشر
 
 للبنك الدولي مؤشرات األداء
  

 2016ھدف عام  الحساب العنوان القصير نوع المؤشر
 8 المخططة*عدد الشرائح الموافق عليھا مقابل الشرائح  الشرائح الموافق عليھا الموافقة –التخطيط 
المشروعات/األنشطة الموافق  الموافقة –التخطيط 

 عليھا
عدد المشروعات/األنشطة الموافق عليھا مقابل تلك المخططة (بما 

 في ذلك أنشطة إعداد المشروعات)**
  
5 

دوالر  30,801,534 استنادا إلى الصرف التقديري في التقرير المرحلي األموال المصروفة  التنفيذ
  أمريكي

إزالة المواد المستنفدة  التنفيذ
 لألوزون

إزالة المواد المستنفدة لألوزون للشريحة عندما يتم الموافقة على 
 الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لھا حسب خطط األعمال

طن من  509,5
قدرات استنفاد 

  الألوزون
التقارير المرحلية لجميع األنشطة إنجاز المشروع مقابل المخطط في  إنجاز المشروع لألنشطة التنفيذ

 (باستبعاد إعداد المشروع)
  
7 

 %90 شھرا بعد إنجاز المشروع 12مدى اإلنجاز المالي للمشروعات  سرعة اإلنجاز المالي إداري
تقديم تقارير إنجاز المشروع  إداري

 في الوقت المحدد
المشروعات في الوقت المحدد مقابل المتفق  إنجازتقديم تقارير 

 يھاعل
  

 في الوقت المحدد
تقديم التقارير المرحلية في  إداري

 الوقت المحدد
تقديم التقارير المرحلية وخطط األعمال واالستجابات في الوقت 

 المحدد ما لم يتفق على خالف ذلك
  

 في الوقت المحدد
  رئيسية أخرى، إذا وافقت تلك الوكالة.* سيتم خفض ھدف الوكالة إذا لم تقدم شريحة واجبة لوكالة متعاونة أخرى أو لوكالة 

  ** ال ينبغي تقييم إعداد المشروع إذا لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارا بشأن تمويله.

  



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)
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ALBANIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $40,000 $3,600 $43,600

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $23,000 $2,990 $25,990

$63,000 $6,590 $69,590Total for Albania

ANGOLA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $60,000 $4,200 $64,200

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $31,111 $2,800 $33,911

 Noted that the Agreement had been updated to reflect the 
extension of stage I of the HPMP from 2015 to 2016.

1.6

$91,111 $7,000 $98,111Total for Angola 1.6

BAHAMAS

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Noted that eligible funding (US $40,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$20,000 $2,600 $22,600Total for Bahamas

BAHRAIN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(policy, refrigeration servicing, monitoring and verification)

UNEP $145,000 $18,850 $163,850

Approved on an exceptional basis and on the understanding that 
the approved funds would not be transferred to UNEP until the 
disbursement of the first tranche has reached the 20 per cent 
disbursement threshold in line with paragraph 5(c) of the 
Agreement.

2.7

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $60,000 $7,800 $67,800

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $50,000 $4,500 $54,500

$255,000 $31,150 $286,150Total for Bahrain 2.7
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BANGLADESH

REFRIGERATION

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (refrigeration and air-conditioning sector)

UNDP $80,000 $5,600 $85,600

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $30,000 $2,100 $32,100

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $55,000 $4,950 $59,950

Noted that eligible funding (US $110,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$195,000 $16,550 $211,550Total for Bangladesh

BARBADOS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VI: 
11/2015-10/2017)

UNEP $149,760 $0 $149,760

$179,760 $3,900 $183,660Total for Barbados

BELIZE

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Belize

BENIN

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase IX: 
1/2016-12/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Benin
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BOLIVIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $64,500 $5,805 $70,305

Noted that the Agreement had been updated based on transfer of 
lead implementing agency from Germany to UNIDO. Further 
noting the challenges faced by the country in reporting its 
consumption, and that the Government would submit for the years 
2011-2013 revised data under Article 7 of the Montreal Protocol 
(MP) to the Ozone Secretariat and under the country programme 
(CP) to the Fund Secretariat based on the results of the verification 
report provided to the 75th meeting; that the Government would 
verify the HCFC consumption reported under Article 7 for 2009 
and 2010 and that, if as a result of this assessment, there was a 
change in the data reported, the Government would submit it for 
consideration by the Implementation Committee under the Non-
compliance Procedure of the MP and would report such to the 
Executive Committee when the fourth tranche of the HPMP would 
be submitted; that the Government would also verify the 2007-
2014 consumption of HCFC-141b contained in imported pre-
blended polyols and, if needed, the data submitted under the CP 
reporting be updated accordingly; and that the UNEP Compliance 
Assistance Programme would assist the Government to strengthen 
its national institutions related to the implementation of the MP. 
UNIDO was requested to submit in the annual progress report the 
status of the implementation of the work toward improving data 
reporting by the Government. Approved on the understanding that 
if the country were to decide to proceed with retrofits and 
associated servicing to flammable and toxic refrigerants in 
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed 
for non-flammable substances, it would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.

$64,500 $5,805 $70,305Total for Bolivia

BOSNIA AND HERZEGOVINA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Bosnia and Herzegovina
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BOTSWANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNEP $135,000 $17,550 $152,550

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 11.0 ODP tonnes, calculated using the actual 
consumption of 11.00 ODP tonnes reported for both 2009 and 
2010 under Article 7 of the Montreal Protocol. UNEP, UNIDO 
and the Government were requested to deduct 3.85 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption.

0.5

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) UNIDO $140,000 $9,800 $149,800

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of the baseline. 
Noted that the Government had agreed to establish as its starting 
point for sustained aggregate reduction in HCFC consumption the 
baseline of 11.0 ODP tonnes, calculated using the actual 
consumption of 11.00 ODP tonnes reported for both 2009 and 
2010 under Article 7 of the Montreal Protocol. UNEP, UNIDO 
and the Government were requested to deduct 3.85 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption.

0.6

$275,000 $27,350 $302,350Total for Botswana 1.1
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BRAZIL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing, regulatory actions and project 
monitoring)

UNDP $1,050,000 $73,500 $1,123,500

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2015 to 2021 to reduce HCFC consumption by 45 per cent of its 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 35 per cent of the baseline in 2020 and by 
45 per cent of the baseline in 2021, to issue a ban on imports and 
use of HCFC-141b for the polyurethane foam manufacturing 
sector and on imports and exports of HCFC-141b contained in 
imported pre-blended polyols by 1 January 2021, and that UNDP 
would report the incremental operating costs incurred during the 
conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector when 
requesting the second tranche of stage II of the HPMP on the 
understanding that if the incremental operating costs were below 
US$5.00/kilogram, the Government would return the associated 
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNIDO, Germany, Italy 
and the Government were requested to deduct 464.06 ODP tonnes 
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. The Secretariat was requested to undertake additional 
work on the level of incremental cost for the conversion of heat 
exchangers manufacturing lines in enterprises converting to R-290 
technology, to report to the Executive Committee at the 76th 
meeting, and to adjust the cost of stage II of the HPMP for Brazil, 
as appropriate, upon receipt of the submission of the request for 
the second tranche.

4.4

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $409,091 $45,000 $454,091

Noted that the Agreement had been updated based on the 
deduction of US$179,300, plus agency support costs of 
US$13,448 for UNDP, associated with the conversion of the foam 
enterprise Arinos, which had been identified as non eligible for 
funding. The Government, UNDP and Germany were requested to 
submit progress reports on a yearly basis on the implementation of 
the work programme associated with the fifth and final tranche 
until the completion of the project, verification reports until 
approval of stage II of the HPMP, and the project completion 
report to the final meeting of the Executive Committee in 2018. 
UNDP was further requested to include in the next progress report 
to be submitted to the 77th meeting, the complete list of 
downstream foam enterprises assisted by the Multilateral Fund 
under stage I, including their HCFC-141b consumption phased 
out, subsector, baseline equipment and technology adopted.

36.7
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HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 
(foam sector)

UNDP $1,470,700 $110,303 $1,581,003

Noted that the Agreement had been updated based on the 
deduction of US$179,300, plus agency support costs of 
US$13,448 for UNDP, associated with the conversion of the foam 
enterprise Arinos, which had been identified as non eligible for 
funding. The Government, UNDP and Germany were requested to 
submit progress reports on a yearly basis on the implementation of 
the work programme associated with the fifth and final tranche 
until the completion of the project, verification reports until 
approval of stage II of the HPMP, and the project completion 
report to the final meeting of the Executive Committee in 2018. 
UNDP was further requested to include in the next progress report 
to be submitted to the 77th meeting, the complete list of 
downstream foam enterprises assisted by the Multilateral Fund 
under stage I, including their HCFC-141b consumption phased 
out, subsector, baseline equipment and technology adopted.

54.5

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(project monitoring)

UNIDO $276,000 $19,320 $295,320

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2015 to 2021 to reduce HCFC consumption by 45 per cent of its 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 35 per cent of the baseline in 2020 and by 
45 per cent of the baseline in 2021, to issue a ban on imports and 
use of HCFC-141b for the polyurethane foam manufacturing 
sector and on imports and exports of HCFC-141b contained in 
imported pre-blended polyols by 1 January 2021, and that UNDP 
would report the incremental operating costs incurred during the 
conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector when 
requesting the second tranche of stage II of the HPMP on the 
understanding that if the incremental operating costs were below 
US$5.00/kilogram, the Government would return the associated 
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNIDO, Germany, Italy 
and the Government were requested to deduct 464.06 ODP tonnes 
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. The Secretariat was requested to undertake additional 
work on the level of incremental cost for the conversion of heat 
exchangers manufacturing lines in enterprises converting to R-290 
technology, to report to the Executive Committee at the 76th 
meeting, and to adjust the cost of stage II of the HPMP for Brazil, 
as appropriate, upon receipt of the submission of the request for 
the second tranche.
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $1,299,386 $144,614 $1,444,000 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2015 to 2021 to reduce HCFC consumption by 45 per cent of its 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 35 per cent of the baseline in 2020 and by 
45 per cent of the baseline in 2021, to issue a ban on imports and 
use of HCFC-141b for the polyurethane foam manufacturing 
sector and on imports and exports of HCFC-141b contained in 
imported pre-blended polyols by 1 January 2021, and that UNDP 
would report the incremental operating costs incurred during the 
conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector when 
requesting the second tranche of stage II of the HPMP on the 
understanding that if the incremental operating costs were below 
US$5.00/kilogram, the Government would return the associated 
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNIDO, Germany, Italy 
and the Government were requested to deduct 464.06 ODP tonnes 
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. The Secretariat was requested to undertake additional 
work on the level of incremental cost for the conversion of heat 
exchangers manufacturing lines in enterprises converting to R-290 
technology, to report to the Executive Committee at the 76th 
meeting, and to adjust the cost of stage II of the HPMP for Brazil, 
as appropriate, upon receipt of the submission of the request for 
the second tranche.

14.9

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

Italy $250,000 $32,500 $282,500 5.46

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2015 to 2021 to reduce HCFC consumption by 45 per cent of its 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 35 per cent of the baseline in 2020 and by 
45 per cent of the baseline in 2021, to issue a ban on imports and 
use of HCFC-141b for the polyurethane foam manufacturing 
sector and on imports and exports of HCFC-141b contained in 
imported pre-blended polyols by 1 January 2021, and that UNDP 
would report the incremental operating costs incurred during the 
conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector when 
requesting the second tranche of stage II of the HPMP on the 
understanding that if the incremental operating costs were below 
US$5.00/kilogram, the Government would return the associated 
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNIDO, Germany, Italy 
and the Government were requested to deduct 464.06 ODP tonnes 
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. The Secretariat was requested to undertake additional 
work on the level of incremental cost for the conversion of heat 
exchangers manufacturing lines in enterprises converting to R-290 
technology, to report to the Executive Committee at the 76th 
meeting, and to adjust the cost of stage II of the HPMP for Brazil, 
as appropriate, upon receipt of the submission of the request for 
the second tranche.

5.0
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

UNDP $2,028,900 $142,023 $2,170,923 5.46

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2015 to 2021 to reduce HCFC consumption by 45 per cent of its 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 35 per cent of the baseline in 2020 and by 
45 per cent of the baseline in 2021, to issue a ban on imports and 
use of HCFC-141b for the polyurethane foam manufacturing 
sector and on imports and exports of HCFC-141b contained in 
imported pre-blended polyols by 1 January 2021, and that UNDP 
would report the incremental operating costs incurred during the 
conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector when 
requesting the second tranche of stage II of the HPMP on the 
understanding that if the incremental operating costs were below 
US$5.00/kilogram, the Government would return the associated 
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNIDO, Germany, Italy 
and the Government were requested to deduct 464.06 ODP tonnes 
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. The Secretariat was requested to undertake additional 
work on the level of incremental cost for the conversion of heat 
exchangers manufacturing lines in enterprises converting to R-290 
technology, to report to the Executive Committee at the 76th 
meeting, and to adjust the cost of stage II of the HPMP for Brazil, 
as appropriate, upon receipt of the submission of the request for 
the second tranche.

40.8

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(commercial refrigeration and air-conditioning sector)

UNIDO $1,674,275 $117,199 $1,791,474 9.75

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2015 to 2021 to reduce HCFC consumption by 45 per cent of its 
baseline. Noted the commitment of the Government to reduce 
HCFC consumption by 35 per cent of the baseline in 2020 and by 
45 per cent of the baseline in 2021, to issue a ban on imports and 
use of HCFC-141b for the polyurethane foam manufacturing 
sector and on imports and exports of HCFC-141b contained in 
imported pre-blended polyols by 1 January 2021, and that UNDP 
would report the incremental operating costs incurred during the 
conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector when 
requesting the second tranche of stage II of the HPMP on the 
understanding that if the incremental operating costs were below 
US$5.00/kilogram, the Government would return the associated 
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNIDO, Germany, Italy 
and the Government were requested to deduct 464.06 ODP tonnes 
of HCFCs from the remaining HCFC consumption eligible for 
funding. The Secretariat was requested to undertake additional 
work on the level of incremental cost for the conversion of heat 
exchangers manufacturing lines in enterprises converting to R-290 
technology, to report to the Executive Committee at the 76th 
meeting, and to adjust the cost of stage II of the HPMP for Brazil, 
as appropriate, upon receipt of the submission of the request for 
the second tranche.

10.2

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VIII: 
12/2015-11/2017)

UNDP $449,280 $31,450 $480,730

$8,907,632 $715,909 $9,623,541Total for Brazil 166.5
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BRUNEI DARUSSALAM

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Brunei Darussalam

BURUNDI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 1/2015-12/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$155,000 $9,100 $164,100Total for Burundi

CAMEROON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNIDO $70,000 $4,900 $74,900

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2016-12/2017)

UNEP $178,601 $0 $178,601

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $110,000 $9,900 $119,900

$358,601 $14,800 $373,401Total for Cameroon

CAPE VERDE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 1/2016-12/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Cape Verde
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CHAD

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VII: 1/2016-12/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Chad

CHINA

PRODUCTION

HCFC closure

HCFC production phase-out management plan (stage I, 
fourth tranche)

IBRD $24,000,000 $1,344,000 $25,344,000

Noted that 75 per cent of the ownership of producer Pengyou has 
been transferred to a British company registered in Hong Kong; 
that the World Bank would include in its 2015 verification report 
to be conducted in 2016 the verification of dismantling of HCFC 
production facilities in Jiangsu Blue Star and Yantai Zhongrui; 
and that US$7,200,000 plus agency support costs of US$403,200 
from the fourth tranche of the HPPMP will be released at the 75th 
meeting and the remaining balance of US$16,800,000 plus agency 
support costs of US$940,800 will be released in 2016. The 
Treasurer was requested to deduct US$8,370 of interest accrued 
from the 2014 tranche as part of the release of the funds to the 
World Bank.

Preparation of a HCFC production phase-out management 
plan (stage II)

IBRD $254,650 $17,825 $272,475

Noted that the Government would be allowed to submit stage II of 
the HPPMP in 2016 together with a funding request for the 
approval of the first tranche of stage II not later than the first 
meeting of 2017, with the understanding that it would include a 
description of how stage II of the HPPMP would fit into the 
overarching production sector phase-out plan to 2030.

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 
(refrigeration servicing sector including enabling 
programme)

UNEP $786,000 $87,960 $873,960

The Government and UNEP were requested to submit progress 
reports on a yearly basis on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche until the completion 
of the project, verification reports until approval of stage II, and 
the project completion report six months after the operational 
completion of the sector plan and no later than the final meeting of 
the Executive Committee in 2018. The Treasurer was requested to 
offset future transfers to UNEP by US$3,148, representing interest 
accrued by the Government in 2012, 2013 and 2014 from funds 
previously transferred for the implementation of the refrigeration 
servicing sector plan and the national enabling programme for 
China, as per decision 69/24.
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(solvent sector)

UNDP $500,000 $35,000 $535,000

The Government and UNDP were requested to submit progress 
reports on a yearly basis on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche until the completion 
of the project, verification reports until approval of stage II, and 
the project completion report six months after the operational 
completion of the sector plan and no later than the final meeting of 
the Executive Committee in 2018. The Treasurer was requested to 
offset future transfers to UNDP by US$12,384, representing 
interest accrued by the Government in 2013 and 2014 from funds 
previously transferred for the implementation of the solvent sector 
plan for China as per decision 69/24.

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 
(extruded polystyrene foam sector plan)

Germany $500,000 $60,181 $560,181

The Government and UNIDO were requested to submit progress 
reports on a yearly basis on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche until the completion 
of the project, verification reports until approval of stage II, and 
the project completion report six months after the operational 
completion of the sector plan and no later than the final meeting of 
the Executive Committee in 2018. The Treasurer was requested to 
offset future transfers to UNIDO by US$62,905 representing 
additional interest accrued by the Government up to 31 December 
2014 from funds previously transferred for the implementation of 
the XPS foam sector planas per decision 69/24.

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 
(industrial and commercial refrigeration and air 
conditioning sector plan)

UNDP $9,150,000 $640,500 $9,790,500

The Government and UNDP were requested to submit progress 
reports on a yearly basis on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche until the completion 
of the project, verification reports until approval of stage II, and 
the project completion report six months after the operational 
completion of the sector plan and no later than the final meeting of 
the Executive Committee in 2019. The Treasurer was requested to 
offset future transfers to UNDP by US$33,650 representing 
interest accrued by the Government up to 31 December 2014 from 
funds previously transferred for the implementation of the ICR 
sector plan as per decision 69/24.

38.2

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 
(extruded polystyrene foam sector plan)

UNIDO $6,733,000 $471,310 $7,204,310

The Government and UNIDO were requested to submit progress 
reports on a yearly basis on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche until the completion 
of the project, verification reports until approval of stage II, and 
the project completion report six months after the operational 
completion of the sector plan and no later than the final meeting of 
the Executive Committee in 2018. The Treasurer was requested to 
offset future transfers to UNIDO by US$62,905 representing 
additional interest accrued by the Government up to 31 December 
2014 from funds previously transferred for the implementation of 
the XPS foam sector planas per decision 69/24.

88.5
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HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 
(room air-conditioner manufacturing sector plan)

UNIDO $11,250,000 $787,500 $12,037,500

The Government and UNIDO were requested to submit progress 
reports on a yearly basis on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche until the completion 
of the project, verification reports until approval of stage II, and 
the project completion report six months after the operational 
completion of the sector plan and no later than the final meeting of 
the Executive Committee in 2019. The Treasurer was requested to 
offset future transfers to UNIDO by US$94,424 representing 
interest accrued by the Government up to 31 December 2014 from 
funds previously transferred for the implementation of the RAC 
sector plan as per decision 69/24.

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 
(polyurethane rigid foam sector plan)

IBRD $10,950,000 $766,500 $11,716,500

The Government and the World Bank were requested to submit 
progress reports on a yearly basis on the implementation of the 
work programme associated with the final tranche until the 
completion of the project, verification reports until approval of 
stage II, and the project completion report six months after the 
operational completion of the sector plan and no later than the 
final meeting of the Executive Committee in 2018. The Treasurer 
was requested to offset future transfers to the World Bank by 
US$6,431, representing interest accrued by the Government up to 
31 December 2014 from funds previously transferred for the 
implementation of the PU foam sector plan for China, as per 
decision 69/24.

448.4

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 
(refrigeration servicing sector including enabling 
programme)

Japan $80,000 $10,400 $90,400

The Government and UNEP were requested to submit progress 
reports on a yearly basis on the implementation of the work 
programme associated with the final tranche until the completion 
of the project, verification reports until approval of stage II, and 
the project completion report six months after the operational 
completion of the sector plan and no later than the final meeting of 
the Executive Committee in 2018. The Treasurer was requested to 
offset future transfers to UNEP by US$3,148, representing interest 
accrued by the Government in 2012, 2013 and 2014 from funds 
previously transferred for the implementation of the refrigeration 
servicing sector plan and the national enabling programme for 
China, as per decision 69/24.

$64,203,650 $4,221,176 $68,424,826Total for China 575.0

COLOMBIA

REFRIGERATION

Air conditioning

Demonstration of HC-290 (propane) as an alternative 
refrigerant in commercial air-conditioning manufacturing at 
Industrias Thermotar ltda

UNDP $500,000 $35,000 $535,000

UNDP and the Government were requested to deduct 0.73 ODP 
tonnes of HCFC-22 from the remaining eligible consumption.

0.7
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PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(project management, monitoring and coordination)

UNDP $245,325 $17,173 $262,498

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2021 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline. 
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC 
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per 
cent in 2021; would ban the use of HCFC-141b in the fire 
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in 
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by 
31 December 2020; would ban the manufacture and import of 
packaged type and condensed air conditioning equipment that use 
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31 
December 2020; would ban the manufacture and import of split-
system air-conditioning equipment that use HCFC-22 by 31 
December 2022; and that UNDP will report the incremental 
operating costs incurred during the conversion to reduced-HFO 
formulations in the foam sector when requesting the second 
tranche of stage II of the HPMP on the understanding that if the 
incremental operating costs were below US$2.13/kg, the 
Government would return the associated funds to the Multilateral 
Fund. UNDP, UNEP, Germany and the Government were 
requested to deduct 104.75 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining consumption eligible for funding, including 12.3 ODP 
tonnes of HCFC-141b contained in exported pre-blended polyols 
in accordance with decision 68/42(b) and to deduct further 17.55 
ODP tonnes of HCFC-141b from the remaining consumption 
eligible for funding.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(technical assistance for fire protection sector)

UNDP $75,900 $5,313 $81,213 1.23

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2021 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline. 
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC 
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per 
cent in 2021; would ban the use of HCFC-141b in the fire 
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in 
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by 
31 December 2020; would ban the manufacture and import of 
packaged type and condensed air conditioning equipment that use 
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31 
December 2020; would ban the manufacture and import of split-
system air-conditioning equipment that use HCFC-22 by 31 
December 2022; and that UNDP will report the incremental 
operating costs incurred during the conversion to reduced-HFO 
formulations in the foam sector when requesting the second 
tranche of stage II of the HPMP on the understanding that if the 
incremental operating costs were below US$2.13/kg, the 
Government would return the associated funds to the Multilateral 
Fund. UNDP, UNEP, Germany and the Government were 
requested to deduct 104.75 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining consumption eligible for funding, including 12.3 ODP 
tonnes of HCFC-141b contained in exported pre-blended polyols 
in accordance with decision 68/42(b) and to deduct further 17.55 
ODP tonnes of HCFC-141b from the remaining consumption 
eligible for funding.

6.8
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

UNDP $1,279,881 $89,592 $1,369,473 2.92

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2021 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline. 
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC 
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per 
cent in 2021; would ban the use of HCFC-141b in the fire 
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in 
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by 
31 December 2020; would ban the manufacture and import of 
packaged type and condensed air conditioning equipment that use 
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31 
December 2020; would ban the manufacture and import of split-
system air-conditioning equipment that use HCFC-22 by 31 
December 2022; and that UNDP will report the incremental 
operating costs incurred during the conversion to reduced-HFO 
formulations in the foam sector when requesting the second 
tranche of stage II of the HPMP on the understanding that if the 
incremental operating costs were below US$2.13/kg, the 
Government would return the associated funds to the Multilateral 
Fund. UNDP, UNEP, Germany and the Government were 
requested to deduct 104.75 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining consumption eligible for funding, including 12.3 ODP 
tonnes of HCFC-141b contained in exported pre-blended polyols 
in accordance with decision 68/42(b) and to deduct further 17.55 
ODP tonnes of HCFC-141b from the remaining consumption 
eligible for funding.

48.2

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(technical assistance in policies formulation and 
implementation)

UNDP $136,485 $9,554 $146,039 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2021 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline. 
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC 
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per 
cent in 2021; would ban the use of HCFC-141b in the fire 
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in 
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by 
31 December 2020; would ban the manufacture and import of 
packaged type and condensed air conditioning equipment that use 
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31 
December 2020; would ban the manufacture and import of split-
system air-conditioning equipment that use HCFC-22 by 31 
December 2022; and that UNDP will report the incremental 
operating costs incurred during the conversion to reduced-HFO 
formulations in the foam sector when requesting the second 
tranche of stage II of the HPMP on the understanding that if the 
incremental operating costs were below US$2.13/kg, the 
Government would return the associated funds to the Multilateral 
Fund. UNDP, UNEP, Germany and the Government were 
requested to deduct 104.75 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining consumption eligible for funding, including 12.3 ODP 
tonnes of HCFC-141b contained in exported pre-blended polyols 
in accordance with decision 68/42(b) and to deduct further 17.55 
ODP tonnes of HCFC-141b from the remaining consumption 
eligible for funding.

1.6
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNDP $605,000 $42,350 $647,350 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2021 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline. 
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC 
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per 
cent in 2021; would ban the use of HCFC-141b in the fire 
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in 
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by 
31 December 2020; would ban the manufacture and import of 
packaged type and condensed air conditioning equipment that use 
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31 
December 2020; would ban the manufacture and import of split-
system air-conditioning equipment that use HCFC-22 by 31 
December 2022; and that UNDP will report the incremental 
operating costs incurred during the conversion to reduced-HFO 
formulations in the foam sector when requesting the second 
tranche of stage II of the HPMP on the understanding that if the 
incremental operating costs were below US$2.13/kg, the 
Government would return the associated funds to the Multilateral 
Fund. UNDP, UNEP, Germany and the Government were 
requested to deduct 104.75 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining consumption eligible for funding, including 12.3 ODP 
tonnes of HCFC-141b contained in exported pre-blended polyols 
in accordance with decision 68/42(b) and to deduct further 17.55 
ODP tonnes of HCFC-141b from the remaining consumption 
eligible for funding.

6.9

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $325,800 $41,838 $367,638 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline. 
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC 
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per 
cent in 2022; would ban the use of HCFC-141b in the fire 
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in 
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by 
31 December 2020; [would ban the manufacture and import of 
packaged type and condensed air conditioning equipment that use 
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31 
December 2020 provided that the Executive Committee wishes to 
approve the project to demonstrate HC-290 (propane) as an 
alternative refrigerant in commercial air-conditioning 
manufacturing at Industrias Thermotar ltda;] would ban the 
manufacture and import of split-system air-conditioning 
equipment that use HCFC-22 by 31 December 2022; and that 
UNDP will report the incremental operating costs incurred during 
the conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector 
when requesting the second tranche of stage II of the HPMP on 
the understanding that if the incremental operating costs were 
below US $2.13/kg, the Government would return the associated 
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNEP, Germany and the 
Government were requested to deduct 104.75 ODP tonnes of 
HCFCs from the remaining consumption eligible for funding, 
including 12.3 ODP tonnes of HCFC-141b contained in exported 
pre-blended polyols in accordance with decision 68/42(b) [and to 
deduct further 17.55 ODP tonnes of HCFC-141b from the 
remaining consumption eligible for funding].

3.7
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(technical assistance in policies formulation and 
implementation)

UNEP $50,000 $6,500 $56,500 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2022 to reduce HCFC consumption by 65 per cent of the baseline. 
Noted that the Government: has committed to reduce HCFC 
consumption of the baseline by 60 per cent in 2020 and 65 per 
cent in 2022; would ban the use of HCFC-141b in the fire 
protection sector by 31 December 2017; would ban HCFC-141b in 
bulk and contained in imported pre-blended polyols for all uses by 
31 December 2020; [would ban the manufacture and import of 
packaged type and condensed air conditioning equipment that use 
HCFC-22 with a cooling capacity of less than 5 tonnes by 31 
December 2020 provided that the Executive Committee wishes to 
approve the project to demonstrate HC-290 (propane) as an 
alternative refrigerant in commercial air-conditioning 
manufacturing at Industrias Thermotar ltda;] would ban the 
manufacture and import of split-system air-conditioning 
equipment that use HCFC-22 by 31 December 2022; and that 
UNDP will report the incremental operating costs incurred during 
the conversion to reduced-HFO formulations in the foam sector 
when requesting the second tranche of stage II of the HPMP on 
the understanding that if the incremental operating costs were 
below US $2.13/kg, the Government would return the associated 
funds to the Multilateral Fund. UNDP, UNEP, Germany and the 
Government were requested to deduct 104.75 ODP tonnes of 
HCFCs from the remaining consumption eligible for funding, 
including 12.3 ODP tonnes of HCFC-141b contained in exported 
pre-blended polyols in accordance with decision 68/42(b) [and to 
deduct further 17.55 ODP tonnes of HCFC-141b from the 
remaining consumption eligible for funding].

0.6

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level Germany $65,000 $8,450 $73,450

Noted that eligible funding (US $130,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$3,283,391 $255,770 $3,539,161Total for Colombia 68.5

COMOROS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2016-6/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Comoros

CONGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2015-12/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$185,000 $13,000 $198,000Total for Congo

CONGO, DR

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Congo, DR

COOK ISLANDS

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Cook Islands

COSTA RICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2016-12/2017)

UNDP $179,857 $12,590 $192,447

$209,857 $15,290 $225,147Total for Costa Rica
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COTE D'IVOIRE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $190,000 $22,998 $212,998

Noted that the Agreement had been updated to reflect the change 
in agency support costs owing to the new administrative cost 
regime. Approved on the understanding that if Côte d'Ivoire were 
to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

3.1

$190,000 $22,998 $212,998Total for Cote D'Ivoire 3.1

CUBA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2016-12/2017)

UNDP $190,804 $13,356 $204,160

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $70,000 $6,300 $76,300

$260,804 $19,656 $280,460Total for Cuba

DOMINICA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Dominica

DOMINICAN REPUBLIC

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $55,000 $4,950 $59,950

Noted that eligible funding (US $110,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$55,000 $4,950 $59,950Total for Dominican Republic

EGYPT

REFRIGERATION

Air conditioning

Feasibility study addressing district cooling UNIDO $63,521 $5,717 $69,238
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Feasibility study addressing district cooling UNEP $27,223 $3,539 $30,762

$90,744 $9,256 $100,000Total for Egypt

EQUATORIAL GUINEA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Equatorial Guinea

ETHIOPIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $3,900 $33,900Total for Ethiopia

FIJI

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $35,000 $4,550 $39,550

Noted that eligible funding (US $70,000) was reduced by 50 per 
cent to account for surveys funded outside the Multilateral Fund.

$35,000 $4,550 $39,550Total for Fiji

GABON

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IX: 1/2016-12/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$195,000 $14,300 $209,300Total for Gabon
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GEORGIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNDP $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$30,000 $2,700 $32,700Total for Georgia

GRENADA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
V: 1/2016-12/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$125,000 $5,200 $130,200Total for Grenada

GUATEMALA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNEP $45,000 $5,850 $50,850

Noted decision XXVI/16 the Parties to the Montreal Protocol; that 
the Government had established an import quota of 4.35 ODP 
tonnes for 2014 in line with decision XXVI/16 and issued HCFC 
import quotas in accordance with the Montreal Protocol control 
targets in 2015.  Applied a penalty of 15 per cent of funding of the 
third tranche, resulting in an amount of US$16,742, consisting of 
US$14,816 plus agency support costs of US$1,926, to be deducted 
from the funding and agency support costs for the UNEP 
component. Approved on the understanding that if Guatemala 
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols;  and that the Treasurer will not disburse the funding for 
UNEP until confirmation was received at the Secretariat that the 
agreement between the Division of International Cooperation of 
the Ministry of Environment and UNEP has been signed.

0.6
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $53,775 $4,033 $57,808

Noted decision XXVI/16 the Parties to the Montreal Protocol; that 
the Government had established an import quota of 4.35 ODP 
tonnes for 2014 in line with decision XXVI/16 and issued HCFC 
import quotas in accordance with the Montreal Protocol control 
targets in 2015.  Applied a penalty of 15 per cent of funding of the 
third tranche, resulting in an amount of US$16,742, consisting of 
US$14,816 plus agency support costs of US$1,926, to be deducted 
from the funding and agency support costs for the UNEP 
component. Approved on the understanding that if Guatemala 
were to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols;  and that the Treasurer will not disburse the funding for 
UNEP until confirmation was received at the Secretariat that the 
agreement between the Division of International Cooperation of 
the Ministry of Environment and UNEP has been signed.

$98,775 $9,883 $108,658Total for Guatemala 0.6

GUINEA-BISSAU

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Guinea-Bissau

GUYANA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNDP $159,750 $11,183 $170,933

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2025 for a complete phase out of HCFC consumption (with a 
remaining service tail of 2.5 per cent of the baseline per annum 
until 2030); and on the understanding that if Guyana were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air 
conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols. Noted with appreciation the commitment by the 
Government to accelerate the reduction in HCFC consumption by 
35 per cent reduction from the baseline in 2020, 97.5 per cent in 
2025, with a service tail of 2.5 per cent per annum until 2030.

0.2
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $55,500 $7,215 $62,715

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2025 for a complete phase out of HCFC consumption (with a 
remaining service tail of 2.5 per cent of the baseline per annum 
until 2030); and on the understanding that if Guyana were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air 
conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols. Noted with appreciation the commitment by the 
Government to accelerate the reduction in HCFC consumption by 
35 per cent reduction from the baseline in 2020, 97.5 per cent in 
2025, with a service tail of 2.5 per cent per annum until 2030.

0.1

$215,250 $18,398 $233,648Total for Guyana 0.3

HAITI

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
IV: 11/2015-10/2017)

UNEP $128,000 $0 $128,000

$128,000 $128,000Total for Haiti

HONDURAS

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VIII: 1/2016-12/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Honduras

INDIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $199,440 $22,938 $222,378

The Government, UNDP, UNEP and Germany were requested to 
submit progress reports on a yearly basis on the implementation of 
the work programme associated with the third tranche until the 
completion of the project, verification reports until approval of 
stage II, and the project completion report to the second meeting 
of the Executive Committee in 2017.

24.4

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector and enabling activities)

UNEP $86,160 $10,478 $96,638

The Government, UNDP, UNEP and Germany were requested to 
submit progress reports on a yearly basis on the implementation of 
the work programme associated with the third tranche until the 
completion of the project, verification reports until approval of 
stage II, and the project completion report to the second meeting 
of the Executive Committee in 2017.

3.3
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HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(polyurethane foam sector plan and project monitoring)

UNDP $1,438,490 $100,694 $1,539,184

The Government, UNDP, UNEP and Germany were requested to 
submit progress reports on a yearly basis on the implementation of 
the work programme associated with the third tranche until the 
completion of the project, verification reports until approval of 
stage II, and the project completion report to the second meeting 
of the Executive Committee in 2017.

47.8

$1,724,090 $134,110 $1,858,200Total for India 75.5

INDONESIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2016-12/2017)

UNDP $347,194 $24,304 $371,498

$347,194 $24,304 $371,498Total for Indonesia

IRAQ

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$110,000 $14,300 $124,300Total for Iraq

JAMAICA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase IX: 
12/2015-11/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Jamaica

JORDAN

FOAM

Preparation of project proposal

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (foam sector)

IBRD $45,000 $3,150 $48,150

Preparation for HCFC phase-out investment activities 
(stage II) (rigid polyurethane foam sector)

UNIDO $55,000 $3,850 $58,850

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

IBRD $70,000 $4,900 $74,900
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HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(policy and monitoring)

UNIDO $22,184 $1,997 $24,181

Noted that the Agreement had been updated based on the revised 
funding level; that the Middle East Complex for Engineering, 
Electronics and Heavy Industries PLC would not participate in the 
HPMP; that the World Bank would return US$89,800 plus agency 
support costs of US$6,735 to the 75th meeting; and that the 
Government could submit a funding request for stage II of the 
HPMP as early as the 76th meeting. The Government, UNIDO 
and World Bank were requested to submit progress reports on a 
yearly basis on the implementation of the work programme 
associated with the second and final tranche until the completion 
of the project, verification reports until approval of stage II, and 
the project completion report no later than the first meeting of the 
Executive Committee in 2018.

$192,184 $13,897 $206,081Total for Jordan

KENYA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) France $176,250 $21,346 $197,596

Noted the progress made by the Government in improving its 
licensing and quota system and encouraged the Government to 
continue its efforts to improve it. The Government was requested 
with the assistance from France to continue improving the 
licensing and quota system and to report annually on this matter 
through the progress and financial report submitted to the 
Executive Committee by France. Approved on the understanding 
that if Kenya were to decide to proceed with retrofits and 
associated servicing to flammable and toxic refrigerants in 
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed 
for non-flammable substances, it would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

France $60,000 $7,800 $67,800

$236,250 $29,146 $265,396Total for Kenya

KIRIBATI

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Kiribati
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KOREA, DPR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(policy, refrigeration servicing and monitoring)

UNIDO $78,500 $5,495 $83,995

Noted the request by the Government to transfer to UNIDO all the 
phase-out activities included in stage I that originally been 
intended for implementation by UNEP. UNEP was requested to 
return to the 76th meeting the remaining balance from the 
US$43,500 plus agency support costs of US$5,655 approved in 
the first tranche. Approved the transfer of the remaining balance 
from the US$43,500 approved in the first tranche from UNEP to 
UNIDO plus the applicable agency support costs. Further 
approved the transfer from UNEP to UNIDO of funding, approved 
in principle, of US$158,500, plus agency support costs of 
US$11,095, associated with the second, third and fourth funding 
tranches of the HPMP. The Secretariat was requested to revise the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
when the funding request for the third tranche was submitted. 
UNIDO was requested when submitting and implementing future 
tranches of the HPMP, to follow an approach similar to that taken 
for the first and second tranches of stage I of the HPMP for the 
Democratic People’s Republic of Korea in terms of compliance 
with the resolutions of United Nations Security Council, the 
modality of disbursement, organizational structures and 
monitoring procedures.

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(phase-out of HCFC-141b in polyurethane foam sector at 
Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials)

UNIDO $428,180 $29,973 $458,153

Noted the request by the Government to transfer to UNIDO all the 
phase-out activities included in stage I that originally been 
intended for implementation by UNEP. UNEP was requested to 
return to the 76th meeting the remaining balance from the 
US$43,500 plus agency support costs of US$5,655 approved in 
the first tranche. Approved the transfer of the remaining balance 
from the US$43,500 approved in the first tranche from UNEP to 
UNIDO plus the applicable agency support costs. Further 
approved the transfer from UNEP to UNIDO of funding, approved 
in principle, of US$158,500, plus agency support costs of 
US$11,095, associated with the second, third and fourth funding 
tranches of the HPMP. The Secretariat was requested to revise the 
Agreement between the Government and the Executive Committee 
when the funding request for the third tranche was submitted. 
UNIDO was requested when submitting and implementing future 
tranches of the HPMP, to follow an approach similar to that taken 
for the first and second tranches of stage I of the HPMP for the 
Democratic People’s Republic of Korea in terms of compliance 
with the resolutions of United Nations Security Council, the 
modality of disbursement, organizational structures and 
monitoring procedures.

14.5

$506,680 $35,468 $542,148Total for Korea, DPR 14.5

KUWAIT

REFRIGERATION

Air conditioning

Comparative analysis of three not-in-kind technologies for 
use in central air-conditioning

UNIDO $63,521 $5,717 $69,238
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Comparative analysis of three not-in-kind technologies for 
use in central air-conditioning

UNEP $27,223 $3,539 $30,762

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $50,000 $4,500 $54,500

$210,744 $22,856 $233,600Total for Kuwait

LEBANON

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(project management and coordination)

UNDP $219,091 $15,336 $234,427

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2015 to 2025 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of its 
baseline. Noted that the Government has committed to reducing 
HCFC consumption by 18 per cent of its baseline by 2017, 50 per 
cent by 2020, and 75 per cent by 2025; and to issuing a ban on 
imports of HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-
blended polyols by 1 January 2020, and for HCFC-22, except for 
servicing, by 1 January 2026. UNDP and the Government were 
requested to deduct 36.65 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNDP $495,756 $34,703 $530,459 4.80

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2015 to 2025 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of its 
baseline. Noted that the Government has committed to reducing 
HCFC consumption by 18 per cent of its baseline by 2017, 50 per 
cent by 2020, and 75 per cent by 2025; and to issuing a ban on 
imports of HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-
blended polyols by 1 January 2020, and for HCFC-22, except for 
servicing, by 1 January 2026. UNDP and the Government were 
requested to deduct 36.65 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

5.7

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

UNDP $1,147,649 $80,336 $1,227,985 6.60

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2015 to 2025 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of its 
baseline. Noted that the Government has committed to reducing 
HCFC consumption by 18 per cent of its baseline by 2017, 50 per 
cent by 2020, and 75 per cent by 2025; and to issuing a ban on 
imports of HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-
blended polyols by 1 January 2020, and for HCFC-22, except for 
servicing, by 1 January 2026. UNDP and the Government were 
requested to deduct 36.65 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

19.1
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HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(air conditioning sector)

UNDP $547,504 $38,325 $585,829 11.30

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period from 
2015 to 2025 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of its 
baseline. Noted that the Government has committed to reducing 
HCFC consumption by 18 per cent of its baseline by 2017, 50 per 
cent by 2020, and 75 per cent by 2025; and to issuing a ban on 
imports of HCFC-141b in bulk and contained in imported pre-
blended polyols by 1 January 2020, and for HCFC-22, except for 
servicing, by 1 January 2026. UNDP and the Government were 
requested to deduct 36.65 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining HCFC consumption eligible for funding.

5.0

$2,410,000 $168,700 $2,578,700Total for Lebanon 29.8

LIBERIA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 11/2015-10/2017)

UNEP $109,073 $0 $109,073

$109,073 $109,073Total for Liberia

LIBYA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNIDO $27,323 $1,913 $29,236 4.50

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2018 to reduce HCFC consumption by 10 per cent of the baseline 
and on the understanding that approval was without prejudice to 
the operation of the Montreal Protocol’s mechanism for addressing 
non-compliance. Noted that the Government had agreed to 
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption the baseline of 118.38 ODP tonnes, calculated 
using actual consumption of 97.5 ODP tonnes and 139.3 ODP 
tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under Article 7 of 
the Montreal Protocol, and deducting 4.72 ODP tonnes imported 
for stockpile, resulting in 113.66 ODP tonnes. The Government 
and UNIDO were requested to deduct 26.51 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption.

0.3
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HCFC phase-out management plan (stage I, first tranche) 
(foam sector)

UNIDO $1,690,627 $118,344 $1,808,971 8.37

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2018 to reduce HCFC consumption by 10 per cent of the baseline 
and on the understanding that approval was without prejudice to 
the operation of the Montreal Protocol’s mechanism for addressing 
non-compliance. Noted that the Government had agreed to 
establish as its starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption the baseline of 118.38 ODP tonnes, calculated 
using actual consumption of 97.5 ODP tonnes and 139.3 ODP 
tonnes reported for 2009 and 2010, respectively, under Article 7 of 
the Montreal Protocol, and deducting 4.72 ODP tonnes imported 
for stockpile, resulting in 113.66 ODP tonnes. The Government 
and UNIDO were requested to deduct 26.51 ODP tonnes of 
HCFCs from the starting point for sustained aggregate reduction in 
HCFC consumption.

23.8

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $110,000 $9,900 $119,900

$1,827,950 $130,157 $1,958,107Total for Libya 24.2

MACEDONIA, FYR

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (phase I, sixth tranche) UNIDO $82,000 $6,150 $88,1500.1

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

UNIDO $30,000 $2,700 $32,700

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

$112,000 $8,850 $120,850Total for Macedonia, FYR 0.1

MALAYSIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing, management and coordination)

UNDP $817,452 $61,309 $878,761

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated based on the additional 
reduction in tonnages; with appreciation that the foam sector plan 
included in stage I had been completed resulting in the phase-out 
of 94.60 ODP tonnes, and at a lower cost as originally approved, 
resulting in savings of US$722,952. Approved the revised work 
plan for 2016 submitted by the Government, in line with 
paragraph 7(a) of the Agreement concerning major changes in the 
use of the approved funds, and revisions to the activities for 
remaining tranches. The Government and UNDP were requested 
to deduct 8.83 ODP tonnes from the remaining eligible 
consumption of HCFC-22 to be associated with the activities 
contained in the revised work plan.

9.5
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SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2016-12/2017)

UNDP $357,760 $25,043 $382,803

$1,175,212 $86,352 $1,261,564Total for Malaysia 9.5

MALDIVES

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (third tranche) UNEP $100,660 $13,086 $113,746

Noted that equipment used by some enterprises in the fisheries 
sector had been retrofitted to R-438A as an alternative refrigerant 
on an interim basis; and that those enterprises would, at their own 
cost, convert to an alternative with low-GWP when it was 
commercially available and technically feasible. UNDP was 
requested to continue assisting the Government during 
implementation of its HPMP in identifying low-GWP alternatives 
for the fisheries sector; and to report to the Executive Committee, 
at the first meeting in 2017 and every year thereafter until another 
technology with a low-GWP had been fully introduced, on the 
status of use of the interim technology selected by the 
Government, including the availability of low-GWP refrigerants in 
the market and the potential use of recycled HCFC-22 from the 
recovery and recycling component of the HPMP, with a review by 
the Secretariat of the selected approach  in 2019.

0.6

$100,660 $13,086 $113,746Total for Maldives 0.6

MALI

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $70,000 $9,100 $79,100

$100,000 $13,000 $113,000Total for Mali

MARSHALL ISLANDS

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Marshall Islands

29



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Annex XII

MAURITIUS

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level Germany $70,000 $9,100 $79,100

$100,000 $13,000 $113,000Total for Mauritius

MEXICO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 
(refrigeration servicing, technical assistance and monitoring)

UNIDO $226,317 $16,974 $243,291

The Government, UNIDO and UNDP were requested to submit 
progress reports on a yearly basis on the implementation of the 
work programme associated with the final tranche until the 
completion of the project and the project completion report no 
later than the first meeting of the Executive Committee in 2019. 
UNIDO and UNDP were requested to include in the next progress 
report to be submitted along with the request of the second tranche 
under stage II to the 77th meeting, the complete list of downstream 
foam enterprises assisted by the Multilateral Fund under stage I, 
including their HCFC-141b consumption phased out, subsector, 
baseline equipment and technology adopted, and a report on the 
destruction of the baseline equipment in Mabe, the closure of 
HCFC-based manufacturing capacity and the confirmation of 
project completion.

1.4

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 
(foam sector plan for systems houses and local customers)

UNDP $1,122,503 $84,188 $1,206,691

The Government, UNIDO and UNDP were requested to submit 
progress reports on a yearly basis on the implementation of the 
work programme associated with the final tranche until the 
completion of the project and the project completion report no 
later than the first meeting of the Executive Committee in 2019. 
UNIDO and UNDP were requested to include in the next progress 
report to be submitted along with the request of the second tranche 
under stage II to the 77th meeting, the complete list of downstream 
foam enterprises assisted by the Multilateral Fund under stage I, 
including their HCFC-141b consumption phased out, subsector, 
baseline equipment and technology adopted, and a report on the 
destruction of the baseline equipment in Mabe, the closure of 
HCFC-based manufacturing capacity and the confirmation of 
project completion.

30.0

$1,348,820 $101,162 $1,449,982Total for Mexico 31.4
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MONTENEGRO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNIDO $98,500 $7,388 $105,888

$98,500 $7,388 $105,888Total for Montenegro

MOROCCO

FOAM

Rigid (insulation refrigeration)

Demonstration of the use of low cost pentane foaming 
technology for the conversion to non-ODS technologies in 
polyurethane foams at small- and medium-sized enterprises

UNIDO $280,500 $19,635 $300,135

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$390,500 $33,935 $424,435Total for Morocco

NAURU

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Nauru

NEPAL

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNDP $33,600 $3,024 $36,624

Approved on the understanding that if Nepal were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.1

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) UNEP $50,400 $6,552 $56,952

Approved on the understanding that if Nepal were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

0.2

$84,000 $9,576 $93,576Total for Nepal 0.3
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NICARAGUA

SEVERAL

Ozone unit support

Renewal of institutional strengthening project (phase VIII: 
4/2016-3/2018)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Nicaragua

NIGER

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase X: 
1/2016-12/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$85,000 $85,000Total for Niger

NIGERIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 
(refrigeration air-conditioning manufacturing sector)

UNIDO $193,908 $14,543 $208,451

Noted that the Agreement had been updated based on the revised 
baseline. The Government, UNDP and UNIDO were requested to 
submit the project completion report of stage I of the HPMP to the 
final meeting of the Executive Committee in 2017; and a 
verification report of the country’s HCFC consumption in 2015, 
when submitting stage II of the HPMP for consideration of the 
Executive Committee.

34.1

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) 
(foam sector and refrigeration servicing)

UNDP $299,974 $22,498 $322,472

Noted that the Agreement had been updated based on the revised 
baseline. The Government, UNDP and UNIDO were requested to 
submit the project completion report of stage I of the HPMP to the 
final meeting of the Executive Committee in 2017; and a 
verification report of the country’s HCFC consumption in 2015, 
when submitting stage II of the HPMP for consideration of the 
Executive Committee.

56.0

$493,882 $37,041 $530,923Total for Nigeria 90.1

NIUE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 12/2015-11/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$125,000 $5,200 $130,200Total for Niue
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OMAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNEP $83,500 $10,855 $94,355

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline; 
and on the understanding that no further funding would be 
approved for subsequent tranches of stage II until the ban on 
import of bulk HCFC-141b and HCFC-141b contained in pre-
blended polyols had been issued. Noted the commitment by the 
Government to ban imports of HCFC-141b in bulk and contained 
in imported pre-blended polyols no later than 1 January 2017 and 
1 January 2018, respectively. The Government, UNIDO, UNEP 
were requested to deduct 5.32 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining consumption eligible for funding.

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) UNIDO $215,000 $15,050 $230,050

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 35 per cent of its baseline; 
and on the understanding that no further funding would be 
approved for subsequent tranches of stage II until the ban on 
import of bulk HCFC-141b and HCFC-141b contained in pre-
blended polyols had been issued. Noted the commitment by the 
Government to ban imports of HCFC-141b in bulk and contained 
in imported pre-blended polyols no later than 1 January 2017 and 
1 January 2018, respectively. The Government, UNIDO, UNEP 
were requested to deduct 5.32 ODP tonnes of HCFCs from the 
remaining consumption eligible for funding.

$298,500 $25,905 $324,405Total for Oman

PALAU

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Palau

PANAMA

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
12/2015-11/2017)

UNDP $191,360 $13,395 $204,755

$191,360 $13,395 $204,755Total for Panama

PAPUA NEW GUINEA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level Germany $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Papua New Guinea
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PARAGUAY

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $70,000 $6,300 $76,300

$70,000 $6,300 $76,300Total for Paraguay

PERU

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNDP $100,000 $9,000 $109,000

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the extension of 
stage I of the HPMP until 2016; the submission of a revised plan 
of action for the implementation of the remaining activities under 
the first and second tranches; and with concern that the 
Government was unable to establish the ban on imports of pure 
HCFC-141b by 1 January 2015 in line with decision 68/35(c) but 
was committed to do so by 1 January 2017; the issues encountered 
in the clearance by customs of equipment procured by UNIDO 
during the implementation of the terminal phase-out management 
plan, while encouraging the Government and the relevant 
implementing agencies to facilitate the clearance of that equipment 
from customs and distribution to the training centres, recalling that 
if customs duties were required to release the equipment, such 
duties would be covered by the beneficiary or the Government, in 
line with decision 26/3. Approved on the understanding that no 
further funding would be approved for subsequent tranches of 
stage I or stage II until the Government had reported through 
UNDP that all the outputs agreed in the revised plan of action for 
the second tranche as reflected in Appendix 8-A of the Agreement, 
had been completed; and assurances had been provided by the 
Government that imports of pure HCFC-141b would be banned 
from 1 January 2017.

2.2

Preparation of a HCFC phase-out management plan (stage 
II)

UNDP $60,000 $4,200 $64,200

Noted that UNDP may submit a request for project preparation for 
investment projects in the foam sector during implementation of 
stage II of the HPMP for consideration and approval by the 
Executive Committee.

34



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Annex XII

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing sector)

UNEP $20,000 $2,600 $22,600

Noted that the Agreement between the Government and the 
Executive Committee had been updated to reflect the extension of 
stage I of the HPMP until 2016; the submission of a revised plan 
of action for the implementation of the remaining activities under 
the first and second tranches; and with concern that the 
Government was unable to establish the ban on imports of pure 
HCFC-141b by 1 January 2015 in line with decision 68/35© but 
was committed to do so by 1 January 2017; the issues encountered 
in the clearance by customs of equipment procured by UNIDO 
during the implementation of the terminal phase-out management 
plan, while encouraging the Government and the relevant 
implementing agencies to facilitate the clearance of that equipment 
from customs and distribution to the training centres, recalling that 
if customs duties were required to release the equipment, such 
duties would be covered by the beneficiary or the Government, in 
line with decision 26/3. Approved on the understanding that no 
further funding would be approved for subsequent tranches of 
stage I or stage II until the Government had reported through 
UNDP that all the outputs agreed in the revised plan of action for 
the second tranche as reflected in Appendix 8-A of the Agreement, 
had been completed; and assurances had been provided by the 
Government that imports of pure HCFC-141b would be banned 
from 1 January 2017.

0.5

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNDP $110,000 $9,900 $119,900

$290,000 $25,700 $315,700Total for Peru 2.7

PHILIPPINES

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level IBRD $130,000 $11,700 $141,700

$130,000 $11,700 $141,700Total for Philippines

RWANDA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of the institutional strengthening project (phase 
VI: 12/2015-11/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$115,000 $3,900 $118,900Total for Rwanda
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SAINT LUCIA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Saint Lucia

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (second tranche) UNEP $140,000 $18,200 $158,200

Approved on the understanding that if Saint Vincent and the 
Grenadines were to decide to proceed with retrofits and associated 
servicing to flammable and toxic refrigerants in refrigeration and 
air-conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

$140,000 $18,200 $158,200Total for Saint Vincent and the Grenadines

SAMOA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Samoa
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SAUDI ARABIA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing and monitoring)

UNIDO $100,000 $7,000 $107,000

Noted with concern the delay of more than one year in the 
customs clearance of equipment for Saptex, HESCO and SPF, the 
associated demurrage fees, and the corresponding delay in 
implementation of the conversion of those enterprises, despite 
decisions 22/5(b) and 26/3(a); and the new arrangement 
established by UNIDO in consultation with the Government 
whereby enterprises would pay the import duty on guarantee and 
would claim it back from the customs after the release of the 
equipment and completion of the required paperwork thereby 
ensuring that the customs clearance process would be smooth and 
potential for any demurrage cost would be minimized. Decided not 
to approve any further funding for activities under subsequent 
tranches of stage I of the HPMP until assurances had been 
provided by the Government or by UNEP and UNIDO that the 
problems with customs clearance had been resolved, and that, in 
cases where customs duties were required to release shipments 
purchased with Multilateral Fund funding, such duties would be 
covered from other sources outside the Multilateral Fund. Urged 
the finalization of the agreement between the Presidency for 
Meteorology and Environment and UNEP so that the activities 
addressing HCFC consumption in the servicing sector could 
commence; and approved on the understanding that the approved 
funds would not be transferred to UNIDO until the agreement 
between the Presidency for Meteorology and Environment and 
UNEP had been finalized and signed.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(polyurethane foam sector plan)

UNIDO $1,100,000 $77,000 $1,177,000

Noted with concern the delay of more than one year in the 
customs clearance of equipment for Saptex, HESCO and SPF, the 
associated demurrage fees, and the corresponding delay in 
implementation of the conversion of those enterprises, despite 
decisions 22/5(b) and 26/3(a); and the new arrangement 
established by UNIDO in consultation with the Government 
whereby enterprises would pay the import duty on guarantee and 
would claim it back from the customs after the release of the 
equipment and completion of the required paperwork thereby 
ensuring that the customs clearance process would be smooth and 
potential for any demurrage cost would be minimized. Decided not 
to approve any further funding for activities under subsequent 
tranches of stage I of the HPMP until assurances had been 
provided by the Government or by UNEP and UNIDO that the 
problems with customs clearance had been resolved, and that, in 
cases where customs duties were required to release shipments 
purchased with Multilateral Fund funding, such duties would be 
covered from other sources outside the Multilateral Fund. Urged 
the finalization of the agreement between the Presidency for 
Meteorology and Environment and UNEP so that the activities 
addressing HCFC consumption in the servicing sector could 
commence; and approved on the understanding that the approved 
funds would not be transferred to UNIDO until the agreement 
between the Presidency for Meteorology and Environment and 
UNEP had been finalized and signed.

33.7

37



Project Title Agency
Support

C.E.
TotalProject (US$/kg)

ODP 
(tonnes) 

List of projects and activities approved for funding

Funds approved  (US$)

UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85
Annex XII

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $190,000 $24,700 $214,700

$1,390,000 $108,700 $1,498,700Total for Saudi Arabia 33.7

SENEGAL

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2016-12/2017)

UNEP $194,689 $0 $194,689

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $110,000 $14,300 $124,300

$304,689 $14,300 $318,989Total for Senegal

SEYCHELLES

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (third tranche) Germany $180,000 $22,800 $202,800

Approved on the understanding that verification report on HCFC 
consumption for 2013 and 2014 would be submitted to the 76th 
meeting; and if Seychelles were to decide to proceed with retrofits 
and associated servicing to flammable and toxic refrigerants in 
refrigeration and air-conditioning equipment originally designed 
for non flammable substances, it would do so assuming all 
associated responsibilities and risks and only in accordance with 
the relevant standards and protocols.

0.6

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

Germany $30,000 $3,900 $33,900

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VII: 
11/2015-10/2017)

UNEP $85,000 $0 $85,000

$295,000 $26,700 $321,700Total for Seychelles 0.6

SIERRA LEONE

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase VI: 
12/2015-11/2017)

UNEP $109,824 $0 $109,824

$109,824 $109,824Total for Sierra Leone

SOLOMON ISLANDS

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200
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$40,000 $5,200 $45,200Total for Solomon Islands

SUDAN

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage II, first tranche) 
(foam sector)

UNIDO $2,383,572 $166,850 $2,550,422 9.97

Approved in accordance with the Agreement between the 
Government and the Executive Committee for the period 2015 to 
2020 to reduce HCFC consumption by 75 per cent of its baseline; 
and on the understanding that if Sudan were to decide to proceed 
with retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air conditioning equipment 
originally designed for non-flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols. Noted the 
commitment by the Government to ban imports of HCFC-141b by 
1 January 2020 once conversion projects in the foam sector had 
been completed. The Government and UNIDO were requested to 
deduct 31.34 ODP tonnes of HCFCs from the remaining 
consumption eligible for funding.

27.1

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening (phase VIII: 
12/2015-11/2017)

UNEP $186,701 $0 $186,701

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNIDO $110,000 $9,900 $119,900

$2,680,273 $176,750 $2,857,023Total for Sudan 27.1

SURINAME

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report on the implementation of the HCFC 
phase-out management plan

UNEP $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$70,000 $9,100 $79,100Total for Suriname

TONGA

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200
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$40,000 $5,200 $45,200Total for Tonga

TRINIDAD AND TOBAGO

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) UNDP $471,833 $35,387 $507,220

Approved on the understanding that if Trinidad and Tobago were 
to decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

$471,833 $35,387 $507,220Total for Trinidad and Tobago

TURKEY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(technical assistance for small and medium enterprises in 
the foam sector)

UNIDO $529,450 $37,061 $566,511

Approved on the understanding that if Turkey were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

113.3

HCFC phase-out management plan (stage I, second tranche) 
(refrigeration servicing and monitoring)

UNIDO $1,970,550 $137,939 $2,108,489

Approved on the understanding that if Turkey were to decide to 
proceed with retrofits and associated servicing to flammable and 
toxic refrigerants in refrigeration and air conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols.

30.7

$2,500,000 $175,000 $2,675,000Total for Turkey 144.0

TUVALU

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Tuvalu
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URUGUAY

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fifth tranche) UNDP $45,004 $3,375 $48,379

Noted that in line with decision 65/47(d), the project to phase out 
HCFC-22 in the refrigeration manufacturing assembly of cold 
rooms will be submitted as part of the stage II of the HPMP. The 
Government and UNDP were requested to submit the project 
completion report of stage I of the HPMP to the final meeting of 
the Executive Committee in 2017; and a verification report of the 
country’s HCFC consumption in 2015, when submitting stage II of 
the HPMP for consideration of the Executive Committee.

1.9

SEVERAL

Ozone unit support

Extension of institutional strengthening project (phase XI: 
1/2016-12/2017)

UNDP $193,024 $13,512 $206,536

$238,028 $16,887 $254,915Total for Uruguay 1.9

VANUATU

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level UNEP $40,000 $5,200 $45,200

$40,000 $5,200 $45,200Total for Vanuatu

VENEZUELA

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

HCFC phase-out management plan (stage I, fourth tranche) UNIDO $189,000 $14,175 $203,175

Noted the Agreement between the Government and the Executive 
Committee had been updated to reflect the changes in funding 
distribution resulting from the transfer of activities from UNEP to 
UNIDO; and the return of US$111,754 plus agency support costs 
of US$14,528 by UNEP associated with the balances available 
from the first three tranches to the 75th meeting. Approved the 
transfer of US$111,754, plus agency support costs of US$8,381 
from UNEP to UNIDO associated with the balances available 
from the first three tranches approved for UNEP, for the 
implementation of activities contained in the revised 2015-2016 
tranche implementation plan; and on the understanding that if 
Venezuela (Bolivarian Republic of) were to decide to proceed 
with retrofits and associated servicing to flammable and toxic 
refrigerants in refrigeration and air-conditioning equipment 
originally designed for non flammable substances, it would do so 
assuming all associated responsibilities and risks and only in 
accordance with the relevant standards and protocols. The 
Government and UNIDO were requested to submit the project 
completion report of stage I of the HPMP to the final meeting of 
the Executive Committee in 2017 and a verification report of the 
country’s HCFC consumption in 2015, when submitting stage II of 
the HPMP for consideration of the Executive Committee.

19.0

$189,000 $14,175 $203,175Total for Venezuela 19.0
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VIETNAM

SEVERAL

Technical assistance/support

Survey of ODS alternatives at the national level IBRD $45,000 $4,050 $49,050

Noted that the funding had taken into account an on-going survey 
funded outside the Multilateral Fund.

$45,000 $4,050 $49,050Total for Vietnam

ZIMBABWE

PHASE-OUT PLAN

HCFC phase out plan

Verification report for stage I of HCFC phase-out 
management plan

Germany $30,000 $3,900 $33,900

Approved on the understanding that the verification report should 
be submitted at least 60 days prior to the applicable Executive 
Committee meeting where the next funding tranche for its HPMP 
is being sought.

HCFC phase-out management plan (stage I, third tranche) 
(refrigeration servicing sector)

Germany $112,000 $13,398 $125,398

Noted that the ban on imports of HCFC-141b both pure and 
contained in imported pre-blended polyols was postponed from 1 
January 2015 to 1 January 2016 as the five foam enterprises 
completed their conversion to non HCFC-141b technology in July 
2015. Approved on the understanding that if Zimbabwe were to 
decide to proceed with retrofits and associated servicing to 
flammable and toxic refrigerants in refrigeration and air-
conditioning equipment originally designed for non flammable 
substances, it would do so assuming all associated responsibilities 
and risks and only in accordance with the relevant standards and 
protocols.

$142,000 $17,298 $159,298Total for Zimbabwe

GLOBAL

SEVERAL

Agency programme

Compliance Assistance Programme: 2016 budget UNEP $9,540,000 $763,200 $10,303,200

Noted the 2016–2018 rolling strategy proposed by UNEP for its 
CAP and the approaches contained therein. UNEP was requested 
to continue the submission of an annual work programme and 
budget for the CAP including providing detailed information on 
the progress of the four new activities identified in the 2016 work 
programme where the global funds would be used until their 
completion; extending the prioritization of funding between CAP 
budget lines so as to accommodate changing priorities, and to 
provide details on the reallocations made in its budget pursuant to 
decisions 47/24 and 50/26; and reporting on the current staff post 
levels and informing the Executive Committee of any changes 
thereto, particularly in respect to any increased budget allocations.

Core unit budget (2016) UNIDO $0 $2,040,715 $2,040,715

Core unit budget (2016) IBRD $0 $1,725,000 $1,725,000
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Core unit budget (2016) UNDP $0 $2,040,715 $2,040,715

$9,540,000 $6,569,630 $16,109,630Total for Global

1,324.5GRAND TOTAL $112,383,321 $13,737,886 $126,121,207
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(ODP)

IBRD 448.4 $35,494,650 $3,877,125 $39,371,775
UNDP 381.2 $26,531,187 $3,930,731 $30,461,918
UNEP 12.1 $15,911,314 $1,271,712 $17,183,026
UNIDO 397.4 $30,589,203 $4,201,053 $34,790,256

$236,250 $29,146 $265,396France
80.3 $3,290,717 $385,219 $3,675,936Germany

5.0 $250,000 $32,500 $282,500Italy
$80,000 $10,400 $90,400Japan

BILATERAL COOPERATION

Phase-out plan 85.3 $3,681,967 $434,515 $4,116,482
Several $175,000 $22,750 $197,750

85.3 $3,856,967 $457,265 $4,314,232TOTAL:

INVESTMENT PROJECT

Foam $280,500 $19,635 $300,135
Production $24,000,000 $1,344,000 $25,344,000
Refrigeration 0.7 $500,000 $35,000 $535,000
Phase-out plan 1,238.4 $65,898,789 $4,742,069 $70,640,858

1,239.1 $90,679,289 $6,140,704 $96,819,993TOTAL:

WORK PROGRAMME AMENDMENT

Foam $100,000 $7,000 $107,000
Production $254,650 $17,825 $272,475
Refrigeration $261,488 $24,112 $285,600
Phase-out plan $710,000 $70,100 $780,100
Several $16,520,927 $7,020,880 $23,541,807

$17,847,065 $7,139,917 $24,986,982TOTAL:

Summary by Parties and Implementing Agencies

GRAND TOTAL 1,324.5 $112,383,321 $13,737,886 $126,121,207
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Balances on projects returned at the 75th meeting 

Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 
Spain (per decision 75/2(a)(iii))* 221 29 250 
UNDP (per decision 75/2((a)(ii)) -4,804 89 -4,715 
UNEP (per decision 75/2((a)(ii) and (d)) 166,513 19,487 186,000 
UNIDO (per decision 75/2((a)(ii)) 21,864 256 22,120 
World Bank (per decision 75/2((a)(ii) and 
75/60(b)(iii)) 164,689 354,305 518,994 
Total 348,483 374,166 722,649 
* Cash transfer   
   

Adjustments for transferred projects approved at the 75th meeting 

Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 
UNEP (per decision 75/2(c)) -20,000 -1,800 -21,800 
UNDP (per decision 75/2(c)) 20,000 1,800 21,800 
World Bank (per decision 75/19(a)(i)) -1,056,900 -79,268 -1,136,168 
UNDP (per decision 75/19(a)(ii)) 1,056,900 79,268 1,136,168 
World Bank (per decision 75/19(b)(i)) -750,093 -56,257 -806,350 
UNDP (per decision 75/19(b)(ii)) 750,093 56,257 806,350 
UNEP (per decision75/65(a)((ii)) -111,754 -14,528 -126,282 
UNIDO (per decision 75/65(b)) 111,754 8,381 120,135 
   

Interest accrued by the Government of China 

Agency Interest accrued (US $) 
UNEP (per decision 75/29(a)) 3,148 
UNDP (per decision 75/29(a)) 12,384 
UNIDO (per decision 75/54(d)) 62,905 
World Bank (per decision 75/55(d)) 6,431 
UNDP (per decision 75/56(d)) 33,650 
UNIDO (per decision 75/57(d)) 94,424 
World Bank (per decision 75/74(c))  8,370 
   

Penalty  

Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total Country 
UNEP (per decision 75/59(b)) 14,816 1,926 16,742 Guatemala 
   

Net allocations based on decisions of the 75th meeting 
Agency Project costs (US$) Support costs (US$) Total (US$) 

France 236,250 29,146 265,396 
Germany  3,290,717 385,219 3,675,936 
Italy 250,000 32,500 282,500 
Japan  80,000 10,400 90,400 
UNDP  28,316,950 4,067,967 32,384,917 
UNEP 15,595,083 1,233,971 16,829,054 
UNIDO 30,521,764 4,209,178 34,730,942 
World Bank 33,508,167 3,387,295 36,895,462 
Total  111,798,931 13,355,676 125,154,607 
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1 

 
 ق الثالث عشرالمرفـ

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف أنغوالحكومة بين محدث اتّفاق 

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" أنغوال يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
من  14.36ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2016يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 
  مونتريال.

 
من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في - 1إليھا في التذييل  المشار
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1فقي يتجاوز المستوى المحدد في الصف األ
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى - 1ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

  د.(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من الموا  3-1-4المحدد لكل مادة في الصف األفقي
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ،  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3ّددة في التذييل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المح

 
يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  4-

الستھالك المذكورة (ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود ا5ووفقا للفقرة الفرعية 
بتكليف من ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في الصف 

 الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة  5- عدم وفاء البلد ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:

 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف   ) أ(
ي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق. وتستثنى والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة الت

السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ذا التحقق أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھ  ) ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

بقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سا
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
يل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال السنة التي يُطلب فيھا تمو

  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين   )ھ(
حصص فيما يتعلق بالواردات من المواد وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص وال

الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال 
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

راء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في سوف يضمن البلد إج 6-
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة  -5التذييـل 

اً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيض-5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 أعاله. 4في الفقرة 

 
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  7-

 ألف:-1التذييل ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في 
 

ة   (أ) إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية مقدم
ة  رة الفرعي ي الفق ع ف و متوق بما ھ ة  5حس دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق (د) أع

  وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. 

  المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛   )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛   )2(

ذ  )3( ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف ة التغييرات في المستويات السنوية للتموي
  لمختلف الشرائح؛ 

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

نّفة   (ب) ر المص ادات التخصيص غي نوية إع ذ الس ة التنفي ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس كتع
ذ  ر التنفي أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ الموافق عليھا، والت

  السنوي الالحق؛

رة   (ج) ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-
 لما يلي:

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع ذة المعني أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف
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 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  9-
على أن يكون الوكالة  اليوئنديبيمن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق  التي يُضطلع بھا نيابة عنه

المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")  فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات 
د والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرص

 برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  10-
(ب). وتوافق  5لك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب ھذا االتفاق، بما في ذ

من  2-2 األفقي اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف
 ألف.-2التذييـل 

 
ق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقي 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف ("تخفيضات في  -7نفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة الت
التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

ت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاال
على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 

  أعاله. 5المقبلة وفقا للفقرة 
 
تقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المس 12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا  13-
طالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإل

 لھذا االتفاق.
 

يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في  14-
ألف. وفي حالة -2ل نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستھالك في التذيي

، فسيرجأ 7(د) والفقرة 5بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات 

 ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل (ھ) 1و(د) 1(ب) و1(أ) و1الفرعية 
 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-
ھا في البروتوكول، ما لم تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إلي

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 

لجنة ااالتفاق المحدث االتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة أنغوال واللجنة التنفيذية في اجتماع  ايلغي ھذ -16
  .الخامس والستين التنفيذية
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  إلجمالي التخفيضات في االستھالكنقطة البدء  المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 15.95 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

  المجموع 2016 2015 2014 2013 2012 2011  التفاصيل الصف

1.1 
الجدول الزمني للتخفيض المحدد في بروتوكول 

  الوارد في المرفق جيم، مواد الفئة األولىمونتريال 
  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 غير متاح 14.36 14.36 15.95 15.95 غير متاح غير متاح

2.1 
الحد األقصى إلجمالي االستھالك المسموح به الوارد 

  في المرفق جيم، مواد الفئة األولى
  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

 غير متاح 14.36 14.36 15.95 15.95 غير متاح غير متاح

1.2 
الوكالة المنفذة الرئيسية (برنامج األمم المتحدة 

  اإلنمائي) (دوالر أمريكي)
86,222 39,111 

0 0 
31,111 19,556 176,000 

2.2 
  تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية 

  (دوالر أمريكي)
7,760 3,520 

0 0 
2,800 1,760 15,840 

 176,000 19,556 31,111 0 0 39,111 86,222  التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي)إجمالي  1.3

 15,840 1,760 2,800 0 0 3,520 7,760  إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 191,840 21,316 33,911 0 0 42,631 93,982  إجمالي التكاليف الموافق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

1.1.4 
المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ  22- إزالة الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي 

   األوزون)
1.59 

2.1.4 
المتفق على تحقيقه في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات  22- إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون

   استنفاذ األوزون)
 غير متاح

 14.36  المتبقي المؤھل (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22- الھيدروكلوروفلوروكربوناستھالك  3.1.4

  
 

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
- 2سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األخيرفي السنة المحددة في التذييل  .1

 ألف.
 

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  
  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

تقرير مسرود، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير   (أ)
ا،  اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي الس

ي أزيلت  وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون الت
دائل ذات الصلة  ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم
ات ذات  ر في االنبعاث التي أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيي

ذلك ع وء ك ر الض لط التقري ي أن يس اخ. وينبغ لة بالمن ديات الص رات والتح ازات والخب ى اإلنج ل
ى الظروف  رات تطرأ عل المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على أي تغيي
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ى  ا عل ر أيض تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ف
ذ السنوية ا أخير، معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفي ديمھا، كحاالت الت لسابق تق

ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي
ررات حدوثھا. وسيغطي  7عليه في الفقرة  من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب

ع السنوات ذات الصلة المحددة في ال ة التقرير المسرود جمي رة الفرعي اق، ويمكن 5فق (أ) من االتف
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر (5ألف، كم م تق ا ل اق. وم ب) من االتف

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  ق عنھا؛من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحق

ة،   (ج) ديم طلب الشريحة التالي ة لتق وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمع
ابقة  مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

نة التقوي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ار؛ وس ين االعتب من بع ي أن يتض ة. وينبغ مي
ن  ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش الوصف أيض
رة  ذا الوصف السنوات المحددة في الفق المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھ

ى الخطة (د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات 5الفرعية  التي أدخلت عل
ة بوصفه  الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق

  التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

ة   (د) مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب  من ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. وستعدل ھ

رة  التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ريحة، كال م ب ش ل طل ع ك ة م نة التقويمي الس
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط نوية وأي 1(أ) أع ذ الس ة التنفي اله)، وخط (ج) أع

  يرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغي

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   )ھ(

   

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
     

  الوطني لألوزون، بمساعدة من اليوئنديبي.ستوفر وزارة البيئة اإلشراف العام، وذلك من خالل المكتب   1

سوف يجري رصد االستھالك وتحديده من البيانات الرسمية الستيراد المواد وتصديرھا وفقا لما تسجله   2
  اإلدارات الحكومية ذات الصلة.

وقت ال وسيقوم المكتب الوطني لألوزون بتجميع البيانات والمعلومات التالية وتقديم تقارير عنھا سنويا في   3
  يتأخر عن المواعيد النھائية المحددة:

  التقارير السنوية عن استھالك المواد وتقدم إلى أمانة األوزون،  (أ)  
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التقارير السنوية عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية   (ب)  
  وتقدم إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.

سيشترك المكتب الوطني لألوزون واليوئنديبي في االستعانة بكيان مستقل مؤھل إلجراء تقييم نوعي وكمي   4
  لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

 سوف تتمتع الوكالة المسؤولة عن التقييم بإمكانيات كاملة لالطالع على المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة  5
 المرتبطة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:  1

الي   (أ) ق الم ن األداء والتحقّ ق م ة ضمان التحقّ ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف بمقتضى ھ
ة  ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

ا تقديم ت  (ج) حقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي   (د) التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1طط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين خ

ى   )ھ( الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
 ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛-4النحو المحدد في التذييل 

ذة ضمان تنف  (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت يذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

الغ   (ح) فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ ضمان وج
  الدقيق عن البيانات؛

رة ف  (ط)  ا للفق د،  11ي حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ي)

 دة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساع  (ك)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان  2
نية واستھالك المواد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربو

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
  ألف.
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  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
عن كّل  دوالرا أمريكيا 180بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص  11وفقا للفقرة   1

ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا -2من التذييل  2- 1كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
 ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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 الرابع عشرالمرفـق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف كوت ديفوارحكومة بين محدث تّفاق ا

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  
  
ستعمال البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في اال("  كوت ديفوار يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1

من أطنان قدرات  41,47ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
  .بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال 2020يناير / كانون الثاني  1استنفاد األوزون بحلول 

 

 - 2من التذييل  2-1د االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدو 2
- 1الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا في التذييل فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل")

، يفقد الحق في طلب أو 3بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية 
تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

يع المواد المستنفدة لألوزون المحددة طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجمألف باعتباره الخ-2من التذييل  1-2
(االستھالك المؤھل   3- 1-4 ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصف األفقي- 1في التذييل 

  المتبقي) من كل من المواد.
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، 3 من حيث المبدأ، على توفير التمويل  رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات  -2من التذييل  1- 3 المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

وفقا للفقرة ذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة. ويوافق البلد على تنفيذ ھ 4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة للمواد كما يأتي في 5الفرعية 
بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة ق المشار إليه أعاله التحقّ  ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى- 2من التذييل  2 -1 الصف

 المعنية.
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد بالشروط  5 ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 لزمني للموافقة على التمويل:يوما من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول ا 60التالية قبل 

 

لجميع السنوات المعنيّة. ألف -2من التذييل  2- 1في الصف األفقي أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  ) أ(
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 

يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية آل نوات التي الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى الس
 في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير  ) ب(
 مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") تغطي - 4رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل اتق أن يكون البلد قد قدم  (ج)
من التنفيذ لألنشطة التي ُشرع  اكل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم

لموافق عليھا سابقا يزيد فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة ا
  في المائة ؛ 20عن 

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية السنة  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع 

  في حالة الشريحة األخيرة؛ األنشطة الواردة فيه



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
  Annex XIV 

 

2 

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين وما بعده،   )ھ(
بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

لصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال البلد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج وا
للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول مونتريال لمدة ھذا 

  االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل  6
ً ألدوارھا ألف ("م -5 ؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة وفقا

 أعاله. 4ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة -5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 

ون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من ھذه وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تك 7
 ألف:- 1المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 

 

ً إما في خطة ت  (أ) نفيذ سنوية مقدمة حسبما إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي  5ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

  اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

  دد األطراف؛ المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتع  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛   )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة لمختلف   )3(
  الشرائح؛ 

عتمدة الحالية، أو تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية الم  )4(
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  شريحة موافق عليھا؛

إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليھا،   (ب)
  ّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ السنوي الالحق؛والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويت

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة   (ج)
 بموجب ھذا االتفاق.

 ـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدم 8
 

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل تنفيذ   (أ)
 المشروع؛

 41/100أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة بالمقررين   (ب)
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي  9
يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية 

) تحت إشراف "الوكالة المنفذة المتعاونة"وكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة (("ال
ي الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري ف

أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة  إطار برامج
 المشتركة في ھذا االتفاق.
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ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا بموجب  10
(ب). وتشمل ھذه المسؤولية  5بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  ھذا االتفاق،

ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة 
باء في إطار التنسيق –6ة عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في قائمة التذييل المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسي

الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء 
والمسؤوليات الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ 

منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
 ألف.-2من التذييـل  4-2و   2-2والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في الصفين األفقيين 

 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف األفقي  11
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له الحصول على ألف-2من التذييل  1-2

ل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني التموي
منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق 

يل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة قبل تسلم شريحة التمو
ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات  - 7التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

قدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل ماالستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل 

  أعاله. 5الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 

تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أية لن  12 
  مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

 

والوكالة المنفذة المتعاونة سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية  13
لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اإلطالع على المعلومات 

 الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
 

وروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلالمرحلة األولى من يتم إنجاز  14
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى - 2التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

الية لتنفيذ تا حتى نھاية السنة ال، فسيرجأ إتمامھ7(د) والفقرة 5التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
ألف -4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.
 

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا  تنفذ جميع الشروط 15
االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير 

 ذلك.
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة قالمرف المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

  63,8 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 
  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال1-1

لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى
  ال يوجد  41,47  57,42  57,42  57,42  57,42  57,42  63,80  63,80  ال يوجد  األوزون) نفاد(أطنان قدرات است

الحد األقصى المسموح به لالستھالك1-2
الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة

  ال يوجد  41,47  57,42  57,42  57,42  57,42  57,42  63,80  63,80  ال يوجد األوزون)  نفاداألولى (أطنان قدرات است
التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة2-1

  905 740 185 740  0  130 000  0  150 000  0  190 000  0  250 000  الرئيسية (اليونيب) (دوالر أمريكي)
تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية2-2

  109 631  22 482  0  15 735  0  18 156  0  22 998  0  30 260  (دوالر أمريكي) 
التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة2-3

  920 000  0  0  0  0  460 000  0  0  0  460 000  المتعاونة (اليونيدو) (دوالر أمريكي)
تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة2-4

  69 000  0  0  0  0  34 500  0  0  0  34 500  (دوالر أمريكي) 
ويل المتفق عليه (دوالرإجمالي التم3-1

  1 825 740 185 740  0  130 000  0  610 000  0  190 000  0  710 000  أمريكي)
  178 631  22 482  0  15 735  0  52 656  0  22 998  0  64 760  مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي)3-2
إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر3-3

  2 004 371 208 222  0  145 735  0  662 656  0  212 998  0  774 760  أمريكي)
 22,33 األوزون) نفادأطنان قدرات استالمتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1

 0,00 األوزون) نفادأطنان قدرات استفي مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2

 41,47 األوزون) نفادأطنان قدرات است( 22-يةالھيدروكلوروفلوروكربونالمواد االستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

 
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  - 3التذييل 

 ألف.-2ل اجتماع في السنة المحددة في التذييل أوسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في  .1

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  - 4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

، للتقرير السابق السابقة السنةبشأن التقدم المحرز منذ يتضمن بيانات حسب السنة التقويمية، د، وتقرير مسر  (أ)
بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا  على حالة البلد فيما يتعلق اوتعليق

وينبغي أن يشمل التقرير إزالة المواد المستنفدة لألوزون كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب ببعض. 
تزويد اللجنة المواد، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة واإلدخال التدريجي للبدائل ذات الصلة، للسماح لألمانة ب

وينبغي أن يسلط التقرير الضوء التنفيذية بالمعلومات عن التغيير الناجم في االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ. 
كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق 

م غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقد
ة السابق تقديمھا، كحاالت سنويخطة الاليشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغييرات مقارنة ب

التأخير، وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص 
اق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقرير من ھذا االتف 7عليه في الفقرة 

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك 5د جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية والمسر
  أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛
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المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المشار إليھا  تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة  (ب)
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1في التذييل 

ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى الموعد المزمع لتقديم طلب الشريحة التالية، مع إبراز   (ج)
سبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار. الترابط بينھا األنشطة ومع أخذ التجارب المكت

وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة 
من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف السنوات المحددة في الفقرة 

ن االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل أي تنقيحات تكون ضرورية أدخلت على (د) م5الفرعية 
. ويمكن أن يقدم ھذا الوصف لألنشطة المقبلة كجزء من نفس الوثيقة التي الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا

  تتضمن التقرير المسرود بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

 المقدمة من خالل قاعدة بيانات ط التنفيذ السنويةلكمية الخاصة بالتقرير وخطمجموعة من المعلومات ا  (د)
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، إلكترونية

الفرعية  (أ) أعاله) والخطة (انظر الفقرة1كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 
، وستغطي نفس الفترات لخطة الشاملةخطة التنفيذ السنوية وأي تفيييرات تطرأ على ا(ج) أعاله)، و1

  ؛الزمنية واألنشطة

) د(1(أ) إلى 1الفقرات الفرعية من المعلومات الواردة في موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص   )ھ(
  أعاله.

  ار المتعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد واألدو - 5التذييل  
     

 

سيجري التنسيق بين كافة أنشطة الرصد وإدارتھا عن طريق الوحدة الوطنية لألوزون، التي تشملھا ھذه الخطة إلدارة   1
  إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

متعلقة برصد وسوف تؤدي الوكالة المنفذة الرئيسية دورا بارزا بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب واليتھا ال  2
الواردات من المواد المستنفدة لألوزون، التي ستستخدم سجالتھا كمرجع للمضاھاة في جميع برامج الرصد لمختلف 
المشروعات داخل خطة إدارة اإلزالة النھائية. وستضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية كذلك، إلى جانب الوكالة المنفذة المتعاونة، 

من المواد المستنفدة لألوزون، وإسداء المشورة غير القانونية ي رصد الواردات والصادرات بالمھمة الصعبة المتمثلة ف
  للوكاالت الوطنية ذات الصلة من خالل المكتب الوطني لألوزون.

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية - 6التذييل 
 
  ألقل ما يلي:ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة، تشمل على ا  1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاّصة به،   (أ)
 على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛

 ؛ألف-4 للالحقـة على النحو المبيـن في التذييـمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر ا  (ب)

إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد مستقل تقديم تحقّق   (ج)
 ألف؛-4أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

دم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي خطط التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتق  (د)
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 
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الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة على النحو   )ھ(
ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية. وتشتمل متطلبات اإلبالغ على تقديم تقارير عن -4لتذييل المحدد في ا

 النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق عن ضمان وج  (ح)
  البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

، بالتشاور مع البلد والوكالة من االتفاق، تحديد 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
 المنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ك)

 إلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم ا  (ل)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة  2
- 1وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المذكورة في التذييل 

 ألف.-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية 
 

 باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة - 6التذييل 

تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد ھذه األنشطة أكثر في الخطة الشاملة، ولكنھا تشتمل على   1
  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة   (ب)
    الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو الوارد  تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة  (ج)
    ألف.-4في التذييل 

 

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال - 7التذييل 
  

عن كّل كيلوغرام  دوالرا أمريكيا 163من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1
ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في - 2من التذييل  2-1تجاوز المستوى المحدد في الصف من االستھالك الذي ي

 ألف.-2من التذييل  2- 1الصف 
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 الخامس عشر المرفـق
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف نيجيريا حكومة بينمعدل اّتفاق 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  

("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في  نيجيريايمّثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة   .1
 310.41ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل االستعمال 
بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2015يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من
  .مونتلایر

ّين في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھال 2- ى النحو المب واّد عل من  2-1ك السنوي للم
ذييل  ل") -2الت داف والتموي ف ("األھ ن  أل واد فضال ع ع الم ونتلایر لجمي ول م يض ببروتوك ي للتخف دول الزمن الج

ذييلفي  2-1و  1-1وتعتبر أرقام االستھالك الواردة في الصفين األفقيين  ألف.-1المشار إليھا في التذييل   ألف-1 الت
ذا  رم ھ د أب ذا الوقت. وق ة استھالك خط األساس في ھ دم معرف اع نظرا لع أرقاما مبدئية في وقت انعقاد ھذا االجتم
د  رد تحدي ى بمج اس الفعل تعكس خط األس دة ل رة واح ا م ري تنقيحھ ام سوف يج ذه األرق اس أن ھ ى أس اق عل االتف

ين 7مادة استھالك خط األساس المطلوب لالمتثال بناء على بيانات ال ى الصفين األفقي اق إل ذا االتف . وأي إشارة في ھ
ي  1.2و  1.1 ذييل ف ام المنقحة.  ألف-1الت ى األرق ارة إل ة  ھي إش اء اللجن اق ووف ذا االتف ه ھ ه، بقبول د أّن ل البل ويقب

ّدد ، يفقد الحق في طلب أو تلّقي مزيد من التمويل م3التنفيذية بتعّھداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة  ن الصندوق المتع
ي  ي الصف األفق دد ف اوز المستوى المح واد يتج بة ألي استھالك للم ذييل  2-1األطراف بالنس د -2من الت ألف (الح

اره الخ ى) باعتب ة األول يم، المجموع ق ج واد المرف ن م ي م تھالك الكل ه لالس موح ب ي األقصى المس ة ف وة النھائي ط
وا ع الم اق لجمي ذا االتف ألوزون د التخفيضات بموجب ھ تنفدة ل ذييل المس ي الت ددة ف أي -1المح ق ب ا يتعل ف، وفيم أل

ي  ي الصف األفق دد ف توى المح اوز المس تھالك يتج ي) 3-2-4و  3-1-4اس ل المتبق تھالك المؤھ ن  (االس ل م ن ك م
 .المواد

اق، ت 3- ذا االتف قرھناً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھ ة، من حيث ال واف ة التنفيذي وفير اللجن ى ت دأ، عل مب
ذا  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي ة ھ ة التنفيذي ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجن

ى  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل  ة عل ي للموافق ألف ("الجدول الزمن
 التمويل").

ألف. وسوف يقبل أيضاً  -2م البلد بحدود االستھالك لكّل ماّدة من المواد كما ھو مبّين في التذييل سوف يلتز 4-
ّين  ى النحو المب ذكورة، عل إجراء تحّقق مستقّل بتكليف من الوكالة المنّفذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك الم

 (ب) من ھذا االتفاق. 5في الفقرة الفرعية 

د ستمتنع اللجن 5- اء البل ة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وف
ي  60بالشروط التالية قبل  ّين في الجدول الزمن ى النحو المب ي عل ة المعن ة التنفيذي اع اللجن يوماً على األقل من اجتم

 للموافقة على التمويل :

داف الم ) أ( ق األھ د حق د ق ون البل ع أن يك ي جمي ة ھ نوات المعني ة. والس نوات المعنّي ع الس ددة لجمي ح
واد  ة الم ة إدارة إزال ى خط ة عل ا الموافق ت فيھ ي تم نة الت ذ الس نوات من الس
رامج  ات الب اإلبالغ ببيان زام ب ا الت د فيھ ي يوج نوات الت تثنى الس ة. وتس الھيدروكلوروفلوروكربوني

 ية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذ

ذا التحقق  ) ب( ة أن ھ ة التنفيذي ررت اللجن أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا ق
 غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقرير وخطة تنفيذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
وات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من الشرائح") تغطي كل سنة من السن

التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  صرفت بالكامل؛

ذييل أ  (د) ة الت ى ھيئ ذ الشرائح عل ة خطة لتنفي ة التنفيذي ى اللجن ّدم إل ألف ("شكل  -4ن يكون البلد قد ق
ل الشريحة  ةتقرير وخط ا تموي ي ُيطلب فيھ ى السنة الت تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة تقويمية حت

ع التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حتى موعد  ال جمي اكتم
ذه  ى ھ ا عل ى موافقتھ د حصل عل ون ق رة، وأن يك ريحة األخي ة الش ي حال ه ف واردة في طة ال األنش

  الخطة؛

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ھذا الرصدألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن  -5التذييـل 

 (ب).5ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحّقق المستّقل على النحو المبّين في الفقرة الفرعية  -5

ا، أو جزء  7- الغ الموافق عليھ ادة تخصيص المب وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إع
ذييل من ھذه المبالغ وفق ذا  ألف-1اً لتغّير الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في الت من ھ

ذ الشريحة االتفاق بقاً في خطة تنفي ق مس ّية يجب أن ُتًوثَّ ديالت رئيس ة . وإعادات التخصيص المصّنفة كتع وأن التالي
(د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص  5توافق عليھا اللجنة التنفيذية، كما ھو مبّين في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن  30بصورة إجمالية على التي تؤثر 
اق ذا االتف . تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھ

ا،  ذ الشريحة الموافق عليھ ا في خطة تنفي يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس ر المصّنفة كتع أما إعادات التخصيص غي
الغ  والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مب

 تھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االن

سوف ُيولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-
 لما يلي:

د تطرأ  )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھ
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين أن  )ب ( واردة ب ار الكامل الشروط ال يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتب
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ا أو  9- وم بھ ي يق ة األنشطة الت يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كاف
ائيأجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق  التي ُيضطلع بھا نيابة عنه من م المتحدة اإلنم  برنامج األم

ة الصناعيةكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقيعلى أن   ت منظمة األمم المتحدة للتنمي
ق كون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة المنفذة المتعاتعلى أن  ا يتعل ذة الرئيسية فيم ة المنف ونة) تحت إشراف الوكال

ال  رامج أعم د ُتجري في إطار ب ي ق ة الت يم الدورّي ات التقي بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. وُيوافق البلد على عملي
التين ابع ألي من الوك يم الت امج التقي ي إطار برن ّدد األطراف أو ف ة للصندوق المتع يم التابع ذتين  الرصد والتقي المنف

  المشتركتين في ھذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
ات  ا في إطار الطلب ديالت الموافق عليھ ة والتع واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزال

ة المقدمة بخصوص رة الفرعي ا للفق ال ال الحصر التحقق المستقل وفق  5 الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المث
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تشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة و (ب).
ا في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكال ذ األنشطة المنصوص عليھ ق تنفي ة المنفذة الرئيسية عن طري

ذييل  ة الت ي قائم ذة –6ف ة المنف د أبرمت الوكال ية. وق ذة الرئيس ة المنف ب الوكال ن جان امل م يق الش ار التنس ي إط اء ف ب
ة في إ الغ والمسؤوليات الداخل اق الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلب ذا االتف طار ھ

ة للتنسيق د اجتماعات منتظم ك عق ا في ذل ذ الخطة بشكل منسق، بم يرا لتنفي ة من حيث  .تيس ة التنفيذي وتوافق اللجن
ـة في الصفو المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية ة بالرسوم المبّين ذة المتعاون و   2-2 ةاألفقيوف الوكالة المنف

 .ألف-2من التذييـل  2-4

واد المحددة في  11- ة الم ة بإزال ق األھداف المتعلق د، ألي سبب من األسباب، من تحقي ن البل في حال عدم تمّك
ه ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي  د بأن ل البل ذ يقب اق، فعندئ ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتف

د لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة عل ديرھا، أن تعي ة، حسب تق ى التمويل. ويحق للجنة التنفيذي
ي التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول  ى زمن د عل رھن البل د أن يب ة بع ة التنفيذي ّدده اللجن ل تح ى التموي ة عل نقح للموافق م

ة في إطار جدول ا ل التالي ى وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التموي ة عل لموافق
ذييل  ّددة في الت ف، عن  -7التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المح أل

ر الُمنجزة في أي سنة من السنوات،  تنفاد األوزون. ّكل طن من تخفيضات االستھالك غي درات اس ان ق درة بأطن مق
رارات  وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة ا الق ى حدة، وتتخذ إزاءھ اق عل ذا االتف د لھ ال البل من حاالت عدم امتث

 .5ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

ى تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في الم عناصر خضعتلن  12-  ستقبل قد يؤثر عل
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

ذة  13- ة المنف ية والوكال ذة الرئيس ة المنف ة ومن الوكال ة التنفيذي ول من اللجن د ألي طلب معق سوف يستجيب البل
يح  ه أن يت وع خاص علي اق. وبن ذا االتف ذ ھ ة المتعاونة لتيسير تنفي ذة المتعاون ة المنف ذة الرئيسية والوكال ة المنف للوكال

 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

ة  14- ة السنة التالي ا في نھاي رن بھ اق المقت يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتف
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2ه إلجمالي االستھالك في التذييل آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح ب

ة  رة 5التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعي ة السنة 7(د) والفق ى نھاي ا حت ، فسيرجأ إتمامھ
ى ھألف (أ) و(ب) و(د) و(-4يل المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التذي ) إل

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

تنفذ جميع االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتلایر وعلى النحو المبّين في  15-
ب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسو

   تعريفھا بطريقة مختلفة في االتفاق.

واللجنة التنفيذية في االجتماع نيجيريا ("البلد") ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   .16
  للجنة التنفيذية. السادس والستين
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  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 

 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة فقالمر المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 248.5األولى  جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 96.4األولىجيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 344.9    المجموع الفرعي
ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

الوارد في البوليوالت المستوردة 
  سابقة الخلط

 53.29 األولى جيم

 398.2   المجموع
  

  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المفردات لصف 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد  1.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 

 ألوزون)استھالك ا

 ال ينطبق 310.41 344.90 344.90ال ينطبق ال ينطبق  ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من  2.1
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

  قدرات استھالك األوزون)

 ال ينطبق 310.41 344.90 344.90ال ينطبق ال ينطبق  ال ينطبق

ه للوكالة المنفذة الرئيسية التمويل المتفق علي 1.2
 )دوالر أمريكي( ((اليوئنديبي)

855,603 836,515 503,829 503,829 299,974 0 2,999,750 

 224,981 0 22,498 37,787 37,787 62,739 64,170  )تكاليف دعم الوكالة الرئيسية (دوالر أمريكي 2.2

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة  3.2
  ونيدو) (دوالر أمريكي)(الي

550,000 550,000 645,172 0 193,908 0 1,939,080 

 145,431 0 14,543 0 48,388 41,250 41,250  تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دوالر أمريكي) 4.2

 4,938,830 0 493,882 503,829 1,149,001 1,386,515 1,405,603 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 370,412 0 37,041 37,787 86,175 103,989 105,420 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 5,309,242 0 530,923 541,616 1,235,176 1,490,504 1,511,023 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

 10.6 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 237.9 طنان قدرات استھالك األوزون)(أ 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

  79.5 *ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون1.2.4

 0 قدرات استھالك األوزون) سابقة موافق عليھا (أطنانب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون2.2.4

  70.1 ب (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون3.2.4

  ب الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط.141-بما في ذلك الھيدروكلوروفلوروكربون  (*)
 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
Annex XV 
 

5 

  ى التمويلعل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

اع األ 1- ل االجتم يس قب د ل ي موع ه ف ة علي ة للموافق ل الشرائح المقبل ي تموي رسيجري النظر ف نة  خي ي الس ف
 ألف.-2المحددة في التذييل 

  ألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح -4التذييل 

 سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء: 1-

ة تقرير مسرود ب  (أ) ق بإزال ا يتعل د فيم ة البل ى حال شأن التقدم المحرز في الشريحة السابقة، وتعليق عل
لط  ي أن يس بعض. وينبغ اط بعضھا ب ة ارتب ا، وكيفي اطات فيھ ف النش ھام مختل ة إس واد، وكيفي الم
التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة 

ك من في الخطة،  ر ذل دم غي د، وأن يق ى الظروف في البل وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ عل
رات خاصة  ى معلومات عن أي تغيي ر أيضا عل المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقري
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

من ھذا االتفاق، أو غير ذلك  7الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  المبالغ خالل تنفيذ
ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقري

ك أن يشمل أيضا معلومات 5المحددة في الفقرة الفرعية  ى ذل اق، ويمكن باإلضافة إل (أ) من االتف
  السنة الحالية؛ عن األنشطة في

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي رر 5ألف، كما ھو مبين في الفق م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

ب  ل طل ع ك ق م ذا التحق ديم ھ ين تق ك، يتع ة خالف ذل ة التنفيذي خاص بشريحة من الشرائح اللجن
رة  ى النحو المحدد في الفق ع السنوات ذات الصلة عل ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجمي

  (أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛5الفرعية 

رابط بينھ  (ج) راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ا ف ي سُيضطلع بھ اطات الت ذ وصف خطي للنش ا وأخ
ار. وينبغي أن يتضمن  ين االعتب ابقة بع ذ الشرائح الس ي تنفي دم المحرز ف بة والتق التجارب المكتس
ن  ة م رات ممكن رز، فضال عن أي تغيي دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل الوصف أيضا اإلش

ن ذا الوصف الس املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش رة المحددة في الف ةالمنظور أن تطرأ عل ق
ة  ن الضروري 5الفرعي ر م ات اعتب دد أي تنقيح ي أن يح ا أن الوصف ينبغ اق. كم ن االتف (د) م

  إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ى اإلنترنت مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في قاعدة للبيانات  (د) . عل
ديم ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخ وب، ينبغي تق ذھا اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالشكل المطل

ة  ديمھا حسب السنة التقويمي ين تق البيانات على االنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتع
ة  رة الفرعي ر الفق التقرير (انظ رود والوصف الخاص ب ن الس ال م ريحة، ك ب ش ل طل ع ك (أ) 1م

ة  أعاله) والخطة (انظر الفقرة ة والنشاطات؛ 1الفرعي رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
رة  ا للفق املة وفق ة الش ى الخط أي تنقيحات تجرى عل ة ب ة المتعلق ات الكمي تلم بالمعلوم ا س ا أنھ كم

ة، 1الفرعية  ابقة والمقبل (ج) أعاله. ومع أن المعلومات الكمية غير مطلوبة إال بالنسبة للسنوات الس
ة سوف يشمل الشكل  د والوكال خيار تقديم معلومات إضافية فيما يتعلق بالسنة الجارية إذا رغب البل

  المنفذة الرئيسية في ذلك؛

ة من   )ھ( رات الفرعي واردة في الفق (أ) 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات ال
  (د) أعاله.1إلى 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85 
Annex XV 

 

6 

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

 

 سوف يتم تنسيق وإدارة جميع أنشطة الرصد من خالل مكتب األوزون الوطني. .1

سوف تضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية بتنسيق ترتيبات الرصد مع مكتب األوزون الوطني، وذلك على  .2
أساس واليتھا في رصد واردات المواد المستنفدة لألوزون، وسوف تستخدم السجالت الخاصة بھذه 

مراجعة األفقية والرأسية في جميع برامج الرصد في المشروعات المختلفة التي تقع في نطاق الواردات لل
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتضطلع الوكالة المنفذة الرئيسية أيضا بالتعاون مع 

لواردات والصادرات غير الوكالة المنفذة المتعاونة بالتنسيق مع مكتب األوزون الوطني فيما يتعلق برصد ا
  المشروعة من المواد المستنفدة لألوزون مع إسداء النصح للوكاالت الوطنية المعنية.

  التحقق واإلبالغ
 

(د)، تحتفظ اللجنة التنفيذية بالحق في إجراء تحقق مستقل في حالة اختيار اللجنة  45/54تمشيا مع المقرر  .3
. وبناء على المناقشات التي دارت مع أرمينيا، ينبغي للوكالة التنفيذية ألرمينيا لعملية مراجعة ذات صلة

المنفذة الرئيسية أن تختار المؤسسة المستقلة (للمراجعة) إلجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية وھذا البرنامج المستقل للرصد.

ماع الثالث للجنة التنفيذية. وسوف تتضمن ھذه التقارير سوف يتم إعداد تقارير التحقق كل عام قبل االجت .4
  المدخالت الواردة في تقارير التنفيذ السنوية التي تطلبھا اللجنة التنفيذية.

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

ـة المشطة تحدد نشمن األستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسئولة عن مجموعـة   1- ى النحو  روعفي وثيق عل
  :التالي

ة   (أ) ات الداخلي اق واإلجراءات والمتطلّب ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ق من األداء والتحّق ضمان التحّق
 الخاّصة به، على النحو المبّين في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ـتنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الالحقـة على النحو ا ةمساعدة البلد في إعـداد خط  (ب) -4 للمبيـن في التذيي
 ؛ألف

د   (ج) ا ق ة بھ نوية المرتبط طة الس ت وأن األنش د تحقق داف ق ن أن األھ ة م ة التنفيذي ق للجن أمين التحّق ت
 ألف.-4أُكملت على النحو المبّين في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبا  (د) ر في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
ديم وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى الل جنة التنفيذية. وتشتمل متطلبات اإلبالغ على تق

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ذة   (و) ة المنف ا الوكال ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤّھلين للمراجعات التقنيَّة التي تعّھدت بھ
 الرئيسية؛
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 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ضمان وجود آلّية تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية   (ح)
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد  11لفقرة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا ل  )ي(
والوكاالت المنفذة المنسقة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة 

 أو ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  )ك( 

 م السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدع  )ل(

ار  2- ية باختي ذة الرئيس ة المنف تقوم الوكال ار، س ين االعتب ا بع َرب عنھ ذ أي آراء يع د وأخ ع البل اور م د التش بع
تھالك  ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م إجراء التحق ا ب تقلة وتكليفھ ة مس منظم

ذييل  ي الت ذكورة ف واد الم ة -1الم الفقرة الفرعي اء ب ا ج ا لم ف، وفق ة 5أل رة الفرعي اق والفق ن االتف ن 1(ب) م (ب) م
  ألف.-4التذييل 

 

  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 
  

ذه األنشطة في  1 ة  تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. ويمكن مواصلة تحديد ھ وثيق
  المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكال
    نشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األ

ى   (ج) ة عل ارير المجمع ا في التق ذة الرئيسية إلدراجھ ة المنف ى الوكال ذه األنشطة إل تقديم تقارير عن ھ
     ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

  
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  

ل المخّصص  11وفقا للفقرة   1- دار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التموي دوالر أمريكي عن  9 500بمق
ذييل  2-1من االستھالك يتجاوز المستوى المحدد في الصف متري كّل طن  ا -2من الت م يتحقق فيھ ألف لكل سنة ل

  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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  الترتيبات بحسب القطاعألف:  -8التذييل 

زءا -1 ا ج طلع بھ ة المض طة القطاعي ع األنش ل جمي واد  تمث ة الم ة إدارة إزال أن خط اق بش ذا االتف ن ھ م
  الھيدروكلوروفلوروكربونية ولن تقدم كخطط قطاعية منفصلة. ولذلك ال توجد ترتيبات محددة تذكر في حالة نيجيريا.
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  السادس عشرالمرفق 

  وجھات النظر التي أبدتھا اللجنة التنفيذية بشأن تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي

 التي قدمت لالجتماع الخامس والسبعين 

 بربادوس

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبربادوس (المرحلة السادسة)، والحظت مع  .1
مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال.  2014لعام  7ت بيانات المادة التقدير أن بربادوس قد أبلغ

قد قدمت في الوقت المحدد، وأعربت عن  2014ويسر اللجنة التنفيذية أن تالحظ أن بيانات البرنامج القطري لعام 
وروكربونية، وأعربت عن أملھا في أن تقديرھا للجھود التي تبذلھا بربادوس لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفل

تواصل بربادوس خالل العامين القادمين تنفيذ خطتھا إلدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ونظامھا 
 الخاص بالتراخيص والحصص، وتحقيق وتدعيم االمتثال ألھداف خفض الھيدروكلوروفلوروكربون.

 بنن

ع التعزيز المؤسسي لبنن (المرحلة التاسعة)، والحظت مع التقدير أن استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشرو .2
في المائة في  10مما يشير الى أن البلد في طريقه الى تحقيق خفض بنسبة  2014لعام  7بنن قد أبلغت بيانات المادة 

بذلھا وحدة األوزون . وأقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير الجھود التي ت2015الھيدروكلوروفلوروكربون في استھالك 
الوطنية لتنسيق عملية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتعرب عن أملھا في أن تواصل بنن 

 خالل العامين القادمين تنفيذ أنشطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون بنجاح باھر.

  البرازيل

لمؤسسي للبرازيل (المرحلة الثامنة)، والحظت مع استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز ا .3
مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال.  2014لعام  7التقدير أن البرازيل قد أبلغت بيانات المادة 

وھنأت والحظت اللجنة أيضا مع التقدير أن البرازيل لديھا نظام لتراخيص المواد المستنفدة لألوزون راسخ وموثوق. 
اللجنة التنفيذية حكومة البرازيل على إنجازات وجدة األوزون الوطنية لديھا خالل تنفيذ المرحلة السابعة من مشروع 
التعزيز المؤسسي مع إيالء عناية خاصة للعمل الذي أجري إلعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد 

مستمراً للمرحلة األولى وأعربت عن أمھا في أن تواصل البرازيل، في  الھيدروكلوروفلوروكربونية بينما كان التنفيذ
  العامين القادمين، تنفيذ أنشطتھا المقررة بنجاح باھر.

 رونديوب

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبروندي (المرحلة السابعة)، والحظت مع  .4
مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال.  2014لعام  7التقدير أن بوروندي قد أبلغت بيانات المادة 

وأقرت اللجنة التنفيذية بالجھود التي تبذلھا وحدة األوزون الوطنية لتنسيق عملية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
اللجنة التنفيذية أن الھيدروكلوروفلوروكربونية وإلتزامھا بإزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون. والحظت 

بوروندي لم تتمكن من االنتھاء من وضع نظام حصص الھيدروكلوروفلوروكربون نتيجة للتغييرات في الحكومة، 
وشجعت بوروندي على العمل مع اليونيب لكي توقع االتفاقات الضرورية معھا. وأعربت اللجنة عن أملھا في أن 

 وتدعيم االمتثال ألھداف خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون.تواصل بوروندي خالل العامين القادمين تحقيق 
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 الكاميرون

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للكاميرون (المرحلة العاشرة)، والحظت مع  .5
روتوكول مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لب 2014لعام  7التقدير أن الكاميرون قد أبلغت بيانات المادة 

ألمانة الصندوق في الوقت المحدد. وأقرت اللجنة التنفيذية  2014مونتريال، وتقديم بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 
مع التقدير أن لدى الكاميرون نظاما حسن التنظيم للتراخيص والحصص، وشجعت الكاميرون على ضمان تنفيذ 

ھيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المحدد لكي يمكنھا أن تواصل الالمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
األنشطة سواء على مستوى المشروعات أو على مستوى السياسات لتمكين البلد من دعم االمتثال لبروتوكول 

 مونتريال.

 كابو فيردي

، والحظت مع استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكابو فيردي (المرحلة الخامسة) .6
مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول  2014لعام  7بيانات المادة  تالتقدير أن كابو فيردي قد أبلغ

مونتريال، ويسر اللجنة التنفيذية أن تشير الى الجھود التي تبذلھا وحدة األوزون الوطنية لتنسيق ورصد عملية تنفيذ 
وروفلوروكربونية، وشجھت كابو فيردي على العمل مع اليونيب لضمان تنفيذ الھيدروكلخطة إدارة إزالة المواد 

األنشطة الواردة في الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في الوقت المحدد.وتأمل 
 وروكربون بنجاح باھر.اللجنة في أن يواصل البلد، خالل العامين القادمين، تنفيذ أنشطة إزالة الھيدروكلوروفل

 تشاد

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لتشاد (المرحلة السابعة)، والحظت مع التقدير  .7
مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. والحظت  2014لعام  7أن تشاد قد أبلغ بيانات المادة 

الجھود التي تبذلھا وحدة األوزون الوطنية لتنسيق عملية تنفيذ المرحلة األولى من خطة اللجنة التنفيذية مع التقدير 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتأمل في أن تواصل تشاد، خالل العامين القادمين، تنفيذ مشروع إدارة إزالة المواد 

 التعزيز المؤسسي وأنشطة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون بنجاح باھر.

 مرجزر الق

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجزر القمر (المرحلة التاسعة)، والحظت مع  .8
مما يشير الى أن البلد قد دعم تجميد استھالك  2014لعام  7التقدير أن جزر القمر قد أبلغت بيانات المادة 

ھود التي بذلتھا وحدة األوزون الوطنية لتنسيق الھيدروكلوروفلوروكربون. وأقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير الج
عملية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مما يبين التزام جزر القمر بإزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لبروتوكول مونتريال. وتعرب اللجنة عن ثقتھا في أن البلد سوف يواصل تنفيذ 

 مستوى المشروعات ومستوى السياسات للوفاء بالتدابير القادمة للرقابة بمقتضى بروتوكول مونتريال.األنشطة على 

 الكونغو

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للكونغو (المرحلة التاسعة)، والحظت مع  .9
أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. مما يشير الى  2014لعام  7التقدير أن الكونغو قد أبلغت بيانات المادة 

وأقرت اللجنة التنفيذية مع التقدير الجھود التي تبذلھا وحدة األوزون الوطنية لتنسيق عملية تنفيذ خطة إدارة إزالة 
الھيدروكلوروفلوروكربونية التي تبين أن البلد يلتزم بتحقيق االمتثال لتدابير الرقابة على المواد 

روفلوروكربون، ولذا تأمل اللجنة في أن تواصل الكونغو، خالل العامين القادمين، تنفيذ مشروع التعزيز الھيدروكلو
 المؤسسي وأنشطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر.
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 كوستاريكا

، والحظت استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكوستاريكا (المرحلة الحادية عشرة) .10
مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول  2014لعام  7مع التقدير أن كوستاريكا قد أبلغت بيانات المادة 

مونتريال. ويسر اللجنة التنفيذية أن تالحظ أن البلد يتخذ الخطوات الضرورية للوفاء بأھداف بروتوكول مونتريال 
ونية. وأشادت اللجنة التنفيذية بحكومة كوستاريكا لتنفيذ المرحلة األولى من المتعلقة بالمواد الھيدروكلوروفلوروكرب

الھيدروكلوروفلوروكربونية وبرنامج التوعية الذي أجري خالل المرحلة العاشرة من مشروع خطة إدارة إزالة المواد 
األوزون وتغير المناخ. ويسر التعزيز المؤسسي، مع مالحظة الجھود لزيادة التوعية العامة بالروابط بين حماية طبقة 

ً في الشبكة اإلقليمية لتبادل تجربتھا وخبرتھا مع بروتوكول  اللجنة التنفيذية أن تالحظ أن كوستاريكا عضواً نشطا
مونتريال مع األعضاء اآلخرين وھي تأمل أن تواصل كوستاريكا تنفيذ أنشطتھا المقررة بنجاح باھر، وأن تدعم وتزيد 

 .ية إلزالة المواد المستنفدة لألوزونمن إنجازاتھا الحال

 كوبا

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لكوبا (المرحلة العاشرة)، والحظت مع التقدير  .11
مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. وأشادت  2014لعام  7أن كوبا قد أبلغت بيانات المادة 

الھيدروكلوروفلوروكربونية يذية بحكومة كوبا للتنفيذ الفعال للمرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد اللجنة التنف
وبرنامج التوعية الذي أجري خالل المرحلة التاسعة من مشروع التعزيز المؤسسي، والحظت الجھود اللمبذولة 

لمستنفدة لألوزون للتبريد وتكييف الھواء. ويسر لتعزيز مرافق التدريب على التكنولوجيات الجديدة وبدائل المواد ا
ً في الشبكة اإلقليمية لتبادل تجربتھا وخبرتھا مع بروتوكول مونتريال  اللجنة التنفيذية أن تالحظ أن كوبا عضواً نشطا
ھا مع األعضاء اآلخرين وھي تأمل أن تواصل كوبا تنفيذ أنشطتھا المقررة بنجاح باھر، وأن تدعم وتزيد من إنجازات

 الحالية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون.

 الغابون

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للغابون (المرحلة التاسعة)، والحظت مع  .12
مما يشير الى أن البلد قد دعم عملية التجميد في استھالك  2014لعام  7التقدير أن الغابون قد أبلغت بيانات المادة 

وكلوروفلوروكربون، والجھود التي بذلتھا وحدة األوزون الوطنية في تنسيق عملية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدر
الھيدروكلوروفلوروكربونية مما يبين التزامھا القوي بتحقيق االمتثال لتدابير الرقابة على الھيدروكلوروفلوروكربون. 

خالل العامين القادمين، تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي وأنشطة إزالة وتأمل اللجنة التنفيذية في أن تواصل الغابون، 
 المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر.

 غرينادا

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لغرينادا (المرحلة الخامسة)، والحظت مع  .13
مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال.  2014لعام  7التقدير أن غرينادا قد أبلغت بيانات المادة 

ألمانة  2014وعالوة على ذلك، يسر اللجنة التنفيذية مالحظة أن غرينادا قدمت بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 
ادا، خالل الصندوق، وأن البلد ينفذ بفعالية نظام التراخيص والحصص، ومن ثم فإنھا تأمل في أن تواصل غرين

الھيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق العامين القاديمين، تنفيذ مشروعھا للتعزيز المؤسسي وخطة إدارة إزالة المواد 
 االمتثال ألھداف خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون.
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 ھايتي

ظت مع التقدير استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لھايتي (المرحلة الرابعة)، والح .14
فضال عن بيانات تنفيذ البرنامج القطري. وتعرب  7بأن البلد قد أبلغ خالل السنوات الخمس الماضية، بيانات المادة 

اللجنة التنفيذية عن تقديرھا لھايتي المتثالھا لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية أنه يجري حاليا تنفيذ 
الھيدروكلوروفلوروكربونية لھايتي وفقا للظروف السائدة على الرغم من ة إزالة المواد الشريحة األولى من خطة إدار

التأخير في تقديم الشريحة الثانية. وتأمل اللجنة التنفيذية في أن تواصل ھايتي األنشطة سواء على مستوى المشروعات 
 وكول مونتريال في المستقبل.أو مستوى السياسات لتمكين البلد من الوفاء بتدابير الرقابة بمقتضى بروت

 ھندوراس 

(المرحلة الثامنة)، والحظت مع  ھندوراساستعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل .15
. وأقرت اللجنة 2014وبيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام  2014لعام  7قد أبلغت بيانات المادة  ھندوراسالتقدير أن 

أن ھندوراس في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. والحظت اللجنة التنفيذية أن تنفيذ الشريحة التنفيذية مع التقدير 
ية لھندوراس يتقدم بصورة مرضية الھيدروكلوروفلوروكربونالثانية من المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 

المشروعات أو مستوى السياسات  ولذا فإنھا على ثقة من أن ھندوراس سوف تواصل األنشطة سواء على مستوى
 الھيدروكلوروفلوروكربون.لتمكين البلد من تحقيق وتدعيم االمتثال ألھداف خفض استھالك 

 إندونيسيا

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي إلندونيسيا (المرحلة العاشرة)، والحظت مع  .16
مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال.  2014لعام  7بيانات المادة  التقدير أن إندونيسيا قد أبلغت

والحظت اللجنة التنفيذية أيضا التنفيذ الناجح لمختلف مبادرات السياسات والمبادرات التنظيمية للرصد الفعال للمواد 
وأصحاب المصلحة في إدارة ورصد إزالة المواد المستنفدة لألوزون والرقابة عليھا، والتنسيق مع الوكاالت الوطنية 

المستنفدة لألوزون. وتأمل اللجنة التنفيذية في أن تواصل إندونيسيا، خالل العامين القادمين، التنسيق الناجح مع 
الوكاالت الوطنية األخرى وأصحاب المصلحة اآلخرين في تنفيذ سياساتھا ولوائحھا لدعم إزالة المواد المستنفدة 

ن، وتعزيز القدرات الوطنية على اإلدارة من أجل تحقيق ودعم االمتثال ألھداف خفض استھالك لألوزو
 الھيدروكلوروفلوروكربون.

 جامايكا

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لجامايكا (المرحلة التاسعة)، والحظت مع  .17
أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال. كما  مما يشير 2014لعام  7أن جامايكا قد أبلغت بيانات المادة  التقدير

أعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا لتقديم جاميكا بيانات تنفيذ البرنامج القطري ألمانة الصندوق في الوقت المحدد، 
لجنة التنفيذية مع ولنظام التراخيص والحصص بشأن المواد المستنفدة لألوزون الذي يعمل بصورة فعالة. والحظت ال

التقدير أن جامايكا قد عززت ونفذت نظامھا الخاص بالتراخيص بالتعاون مع إدارة الجمارك الوطنية، وأنھا على ثقة 
، والمحافظة على وقف الھيدروكلوروفلوروكربونمن أن جامايكا سوف تحقق االمتثال ألھداف خفض استھالك 

 استھالك المواد المستنفدة لألوزون األخرى.

 ليبيريا

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لليبيريا (المرحلة السادسة)، والحظت مع  .18
مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال،  2014لعام  7التقدير أن ليبيريا قد أبلغت بيانات المادة 

. والحظت اللجنة التنفيذية أن ليبيريا قد واجھت تحديات 2014و 2013وتقديم بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعامي 
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كبيرة نتيجة ألزمة االيبوال، ويسرھا أن البلد قد حقق جھودا استثنائية للتعامل مع مخاطر التجارة غير القانونية بالمواد 
يا، خالل العامين القادمين، المستنفدة لألوزون نتيجة لآلزمة. وأعربت اللجنة التنفيذية عن أملھا في أن تواصل ليبير

الھيدروكلوروفلوروكربون بنجاح باھر لكي تحقق االمتثال ألھداف تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي وأنشطة إزالة 
 خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون والمحافظة على ھذا االمتثال.

 ماليزيا

(المرحلة الحادية عشرة)، والحظت مع  زيامالياستعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ل .19
مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال.  2014لعام  7قد أبلغت بيانات المادة  ماليزياالتقدير أن 

 30والحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير أيضا أن ماليزيا قد أكملت مشروعات قطاع الرغاوي وقطاع الخدمة في 
، والرصد والتنسيق الفعالين ألنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون مع المشاركة الفعالة من 2015زيران يونيو/ح

ً في مساعدة البلد على إزالة المواد  الصناعات وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين لعبوا دوراً مھما
تنفيذ السياسات واللوائح لدعم إزالة المواد  الھيدروكلوروفلوروكربونية. وبالنسبة للعامين القادمين، ستواصل ماليزيا

المستنفدة لألوزون، وتعزيز قدراتھا الوطنية على اإلدارة وتحسين تشريعھا الخاص بالمواد المستنفدة لألوزون ونظام 
د التراخيص. وتأمل اللجنة التنفيذية في أن تواصل ماليزيا البناء على التقدم المحرز والخبرة في أنشطة إزالة الموا

 الھيدروكلوروفلوروكربون.المستنفدة لألوزون من أجل تحقيق التخفيضات الالحقة في استھالك 

 نيكاراغوا

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيكاراغوا (المرحلة الثامنة)، والحظت مع  .20
ى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مما يشير ال 2014لعام  7التقدير أن نيكاراغوا قد أبلغت بيانات المادة 

قدمت ألمانة الصندوق ، وأن عملية إزالة المواد  2014مونتريال، وأن بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 
الھيدروكلوروفلوروكربونية تمضي بصورة مرضية ومن ثم فإنھا على ثقة من أن نيكاراغوا سوف تواصل األنشطة 

توى السياسات لتمكين البلد من تحقيق وتعزيز االمتثال ألھداف خفض استھالك على مستوى المشروعات أو مس
 الھيدروكلوروفلوروكربون.

 النيجر

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للنيجر (المرحلة العاشرة)، والحظت مع التقدير  .21
الھيدروكلوروفلوروكربون أن البلد قد حقق التجميد في مما يشير الى  2014لعام  7أن النيجر قد أبلغت بيانات المادة 

والحظت اللجنة مع التقدير الجھود التي بذلتھا وحدة األوزون الوطنية لتنسيق عملية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد 
 الھيدروكلوروفلوروكربونية مما يبين التزامھا بإزالة استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون ومن ثم تأمل  في أن

 تواصل النيجر، خالل العامين القادمين، تنفيذ أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون بنجاح باھر.

 نيوي

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لنيوي (المرحلة السادسة)، والحظت مع التقدير  .22
، وأنه في حالة امتثال 2014امج القطري لعام وبيانات تنفيذ البرن 2014لعام  7أن البلد قد أبلغ بيانات المادة 

لبروتوكول مونتريال. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا للجھود التي تبذلھا نيوي إلزالة استھالك المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأعربت عن أملھا في أن تواصل نيوي، خالل العامين القادمين، تحقيق التنفيذ الفعال 

 .لخاص بالتراخيص والحصص والمحافظة على االمتثال لبروتوكول مونترياللنظامھا ا
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 بنما

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لبنما (المرحلة السابعة)، والحظت مع التقدير  .23
تريال. وأشادت اللجنة ، مما يشير إلى أنھا في حالة امتثال لبروتوكول مون2014لعام  7أن بنما قد أبلغت بيانات المادة 

التنفيذية بحكومة بنما لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وتدابير متابعة 
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وإنشاء سجل لمستوردي الھيدروكلوروفلوروكربون والعمل الذي أجرته بنما 

قابة الھيدروكلوروفلوروكربون، والفنيين على التكنولوجيات والبدائل الجديدة في لتدريب ضباط الجمارك على ر
وأعربت اللجنة التنفيذية عن أملھا في أن تواصل بنما، خالل العامين القادمين، تنفيذ أنشطتھا التبريد وتكييف الھواء. 

 تنفدة لألوزون واالرتكاز عليه.المقررة بنجاح باھر، ودعم وضعھا الحالي للتخفيضات في استھالك المواد المس

 رواندا

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لرواندا (المرحلة السادسة)، والحظت مع  .24
مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال.  2014لعام  7التقدير أن رواندا قد أبلغت بيانات المادة 

للھيدروكلوروفلوروكربون، والجھود التي يذية عن تقديرھا إلدخال نظام التراخيص والحصص وأعربت اللجنة التنف
تبذلھا للرقابة على الواردات من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ومن ثم خفض استھالك 

دمين، تعزيز الھيدروكلوروفلوروكربون. وأعربت اللجنة التنفيذية عن أملھا في أن تواصل رواندا خالل العامين القا
نظامھا الخاص بالتراخيص والحصص وتوثيق التعاون مع الوكاالت المنفذة من أجل تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي 
وخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتدعيم المستويات الحالية لخفض المواد المستنفدة لألوزون 

 جب بروتوكول مونتريال.واالرتكاز علياه وفقا لتدابير الرقابة بمو

 السنغال

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للسنغال (المرحلة الحادية عشرة)، والحظت مع  .25
، وأن البلد قد عزز من التجميد في استھالك 2014لعام  7التقدير أن السنغال قد أبلغت بيانات المادة 

التنفيذية الجھود التي تبذلھا وحدة األوزون الوطنية لتنسيق عملية تنفيذ  الھيدروكلوروفلوروكربون. والحظت اللجنة
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، ومن ثم تأمل في أن تواصل السنغال، خالل العامين القادمين، 

 تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر.

 سيشيل

عرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسيشيل (المرحلة السابعة)، والحظت مع است .26
مما يشير الى أن البلد في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال،  2014لعام  7التقدير أن سيشيل قد أبلغت بيانات المادة 

ظام العامل على الويب وذلك قبل الموعد باستخدام الن 2014و 2013كما قدمت بيانات البرنامج القطري لعامي 
مايو/ أيار. وأعربت اللجنة التنفيذية عن تقديرھا للجھود التي تبذلھا سيشيل لخفض الواردات من  1المحدد لذلك في 

الھيدروكلوروفلوروكربونية وأعربت عن توقعھا بأن تواصل سيشيل، خالل العامين القادمين، تنفيذ نظام المواد 
صص وخفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون كجزء من جھودھا لتحقيق إزالة التراخيص والح

 الھيدروكلوروفلوروكربون الكاملة قبل التاريخ المحدد بمقتضى بروتوكول مونتريال.

 سيراليون

استعرضت اللجنة التنفيذية التقرير المقدم مع تجديد مشروع التعزيز المؤسسي لسيراليون (المرحلة  .27
ظت التنفيذ الناجح لألنشطة على الرغم من الصعوبات التي واجھھا البلد خالل انتشار االيبوال في السادسة)، والح

المنطقة. ويسر اللجنة التنفيذية أن تالحظ أن التأخيرات في تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي قد سويت، وأنه قد جرى 
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مما يشير  2014لعام  7البلد قد أبلغ بيانات المادة تعيين موظف أوزون وطني. والحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير أن 
. ويسر 2014الى امتثال البلد لبروتوكول مونتريال، وأنه قدم ألمانة الصندوق بيانات تنفيذ البرنامج القطري لعام 

الھيدروكلوروفلوروكربون، اللجنة التنفيذية كذلك أن تالحظ إنشاء وإنفاذ نظام التراخيص والحصص للواردات من 
والجھود التي بذلت إلشراك جميع أصحاب المصلحة المعنين في أنشطة إزالة المواد المستنفدة لألوزون/ ومن ثم تأمل 
في أن تواصل سيراليون، خالل العامين القادمين، تنفيذ مشروع التعزيز المؤسسي وخطة إدارة إزالة المواد 

ألھداف خفض استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح باھر لكي تحقق االمتثال 
 والمحافظة على ھذا االمتثال.

 السودان

استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي للسودان (المرحلة الثامنة)، والحظت مع التقدير  .28
مونتريال، كما الحظت اللجنة  مما يشير الى امتثال البلد لبروتوكول 2014لعام  7أن السودان قد أبلغ بيانات المادة 

التنفيذية مع التقدير تقديم بيانات البرنامج القطري ألمانة الصندوق، واألنشطة التي أبلغت خالل المرحلة السابعة بما 
لھيدروكلوروفلوروكربون. ولذا تأمل اللجنة التنفيذية في أن يواصل في ذلك تنفيذ نظام التراخيص والحصص ل

التعزيز المؤسسي، ومشروع المساعدات التقنية بشأن بروميد الميثل وخطة إدارة إزالة المواد السودان تنفيذ مشروع 
الھيدروكلوروفلوروكربونية بنجاح لكي تتمكن من تحقيق االمتثال ألھداف خفض استھالك 

 الھيدروكلوروفلوروكربون.

 أوروغواي

اي (المرحلة الحادية عشرة) والحظت استعرضت اللجنة التنفيذية تجديد مشروع التعزيز المؤسسي ألوروغو .29
مما يشير الى امتثال البلد لبروتوكول مونتريال.  2014لعام  7بيانات المادة مع التقدير أن أوروغواي قد أبلغت 

وأشادت اللجنة التنفيذية بحكومة أوروغواي لتنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد 
ت الجھود المبذولة لضمان التعاون الفعال بين وحدة األوزون الوطنية، وضباط الھيدروكلوروفلوروكربونية، والحظ

الجمارك وأصحاب المصلحة، والعمل الذي أجري للرقابة على واردات وصادرات الھيدروكلوروفلوروكربون؛ 
د وتكييف الھواء؛ وتعزيز المرافق للتدريب على التكنولوجيات الجديدة وبدائل المواد المستنفدة لألوزون من أجل التبري

وتأمل اللجنة التنفيذية في أن تواصل أوروغواي تنفيذ أنشطتھا المقررة بنجاح باھر مع إحراز وأنشطة التوعية العامة. 
 تقدم، والمحافظة على إنجازاتھا الحالية إلزالة المواد المستنفدة لألوزون واالرتكاز عليھا.
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بند 
الميزانية

الموقعالعنصــــــــــر

برنامج عام 2013 
الموافق عليه في 

االجتماع 68 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2014 
الموافق عليه في 

االجتماع 71 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2015 
الموافق عليه في 

االجتماع 73 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2016 
الموافق عليه في 

االجتماع 75 للجنة 
التنفيذية

عنصر موظفي المشروعات10

الشھر/السنةالرتبةاللقب/الوصف

D112211,000217,000250,000253,000باريسرئيس فرع1101

P512230,000237,000245,000248,000باريسمسؤول البيئة الرئيسي - الشبكة والسياسة العامة1102

P412214,000221,000214,000217,000باريسمسؤول البرنامج - بناء القدرات1103

P412201,000207,000214,000217,000باريسمدير اإلعالم1104

P300000باريسمسؤول الرصد واإلدارة1105

P412185,000190,000214,000217,000باريسمسؤول البرنامج - دعم السياسات والدعم التقني1106

P312169,000174,000180,000182,000باريسمسؤول البرنامج - المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية1107

موظف برامج - أوروبا وآسيا الوسطى/ باريس1108
باريس/أوروبا 
وآسيا الوسطى

P312169,000174,000180,000182,000

منسق الشبكة اإلقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى1111
باريس/أوروبا 
وآسيا الوسطى

P412201,000207,000214,000217,000

P512194,000200,000206,000209,000بانكوكمنسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ -  جنوب آسيا1121

P412170,000175,000181,000183,000بانكوكمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - جنوب شرق آسيا1122

1123
منسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ -  بناء القدرات عبر 

بانكوكاألقاليم
P412170,000175,000181,000183,000

1124
- خطط إدارة إزالة المواد موظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ 

بانكوكالھيدروكلوروفلوروكربونية
P312170,000175,000181,000148,000

1125
- خطط إدارة إزالة المواد موظف برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ 

بانكوكالھيدروكلوروفلوروكربونية
P312138,000142,000146,000148,000

P412196,000201,000208,000211,000المنامةمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1131

1132
- خطط إدارة إزالة المواد موظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 

المنامةالھيدروكلوروفلوروكربونية
P512196,000201,000208,000223,000

1133
- خطط إدارة إزالة المواد موظف برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 

المنامةالھيدروكلوروفلوروكربونية
P312165,000170,000175,000203,000

P512214,000220,00000نيروبيمنسق رئيسي للشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا*1141

P412185,000190,000196,000199,000نيروبيمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا -  البلدان الناطقة بالفرنسية1142

P412185,000190,000196,000199,000نيروبيمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا -  البلدان الناطقة باإلنكليزية1143

1144
- خطط إدارة إزالة المواد موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 

نيروبيالھيدروكلوروفلوروكربونية
P312152,000156,000161,000163,000

ميزانية برنامج المساعدة على االمتثال لعام 2016

المرفق السابع عشر

1
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برنامج عام 2013 
الموافق عليه في 

االجتماع 68 للجنة 
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برنامج عام 2014 
الموافق عليه في 

االجتماع 71 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2015 
الموافق عليه في 
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االجتماع 75 للجنة 
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1145
- خطط إدارة إزالة المواد موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 

نيروبيالھيدروكلوروفلوروكربونية/بروميد الميثيل
P312152,000156,000161,000163,000

P21295,00096,000نيروبيمنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1146

P21295,00096,000نيروبيمنسق شبكة الكاريبي في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1147

1151
- خطط إدارة إزالة موظف برامج في في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 

بنماالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
P412171,000176,000182,000184,000

1152
- خطط إدارة إزالة موظف برامج في في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي 

بروميد الميثيل / بنماالموادالھيدروكلوروفلوروكربونية
P412171,000176,000182,000184,000

P312146,000150,000155,000157,000بنمامنسق الشبكة اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا -  البلدان الناطقة باإلنكليزية1153

1154
- خطط إدارة إزالة المواد موظف برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا 

بنماالھيدروكلوروفلوروكربونية
P312146,000150,000155,000157,000

4,501,0004,630,0004,775,0004,839,000المجموع الفرعي1199

1300

الشھر/السنةالرتبةاللقب/الوصف

G612105,000108,000111,000112,000باريسمساعد رئيسي - رئيس الفرع1301

G612105,000108,000111,000112,000باريسمساعد برامج - الشبكات اإلقيمية1302

G612105,000108,000111,000112,000باريسمساعد برامج - غرفة تبادل المعلومات1303

G600000باريسمساعد إداري1304

G51293,00096,00099,000100,000باريسمساعد برامج -  أوروبا وآسيا الوسطى/ باريس1305

G51293,00096,00099,000100,000باريسمساعد برامج - بناء القدرات1306

G51293,00096,00099,000100,000باريسمساعد برامج - للمعلومات1307

مساعد برامج -  أوروبا وآسيا الوسطى/ باريس1311
باريس/أوروبا 
وآسيا الوسطى

G61293,00096,00099,000112,000

G7120باريسمساعد في الميزانية و المالية*1312

72,00075,00063,00051,000األقاليممساعدة مؤقتة في برنامج المساعدة على االمتثال*1317

G61261,00062,00064,00065,000بانكوكمساعد برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - حنوب آسيا1321

G51243,00049,00051,00052,000بانكوكمساعد برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - حنوب شرق آسيا1322

G51248,00049,00051,00052,000بانكوكمساعد برامج في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ - مركز جزر المحيط الھادئ1323

1324
-  خطط إدارة إزالة مساعد للتوعية اإلقليمية في المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ 

بانكوكالمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
G61246,00055,00057,00058,000

G61257,00058,00060,00073,000المنامةمساعد برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1331

G61257,00058,00060,00073,000المنامةمساعد برامج في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1332

1333
-  خطط إدارة إزالة المواد مساعد للتوعية اإلقليمية في المكتب اإلقليمي لغرب آسيا 

المنامةالھيدروكلوروفلوروكربونية*
G6628,00029,00060,00061,000

G61239,00040,00042,00043,000نيروبيمساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا1341
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بند 
الميزانية

الموقعالعنصــــــــــر

برنامج عام 2013 
الموافق عليه في 

االجتماع 68 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2014 
الموافق عليه في 

االجتماع 71 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2015 
الموافق عليه في 

االجتماع 73 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2016 
الموافق عليه في 

االجتماع 75 للجنة 
التنفيذية

G51232,00033,00034,00035,000نيروبيمساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألفريقيا1342

1343
-  خطط إدارة إزالة المواد مساعد للتوعية اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألفريقيا

نيروبيالھيدروكلوروفلوروكربونية
G61235,00036,00042,00043,000

G61242,00043,000نيروبيمساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1344

1351
-  خطط إدارة مساعد للتوعية اإلقليمية في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي

بنماإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
G41240,00029,00030,00031,000

G61240,00041,00043,00044,000بنمامساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1352

G51233,00034,00035,00036,000بنمامساعد برامج في المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1353

G31221,00022,00023,00023,000بنمامساعد رئيسي - رئيس الفرع1354

1,339,0001,378,0001,486,0001,531,000المجموع الفرعي1399

1600

205,000171,000171,000171,000باريسسفر موظفي مكتب باريس1601

سفر موظفي المكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى1610
باريس/أوروبا 
وآسيا الوسطى

26,00030,00030,00025,000

80,000116,000116,000116,000بانكوكسفر موظفي المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ و جنوب آسيا1620

60,00060,00060,00045,000المنامةسفر موظفي المكتب اإلقليمي لغرب آسيا1630

143,000143,000143,000121,000نيروبيسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألفريقيا1640

96,00090,00070,00070,000بنماسفر موظفي المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي1650

610,000610,000590,000548,000المجموع الفرعي1699

6,450,0006,618,0006,851,0006,918,000مجموع العنصر1999

عنصـر العقــود الفرعيــة20

2200

2110
عقود فرعية مع المنظمات المساعدة ألوروبا وآسيا الوسطى

باريس/أوروبا 
وآسيا الوسطى

35,00035,00025,000

20,00020,00020,000بانكوكعقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي آلسيا والمحيط الھادئ2120

50,00050,00020,000المنامةعقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي لغرب آسيا2130

28,00028,00013,000نيروبيعقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي الفريقيا2140

15,00015,00015,000بنماعقود فرعية مع المنظمات المساعدة للمكتب االقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي2150

2210
التوعية اإلقليمية في أوروبا وآسيا الوسطى

باريس/أوروبا 
وآسيا الوسطى

10,00010,00015,00015,000

44,00054,00049,00049,000بانكوكالتوعية اإلقليمية للمكتب االقليمي آلسيا والمحيط الھادىء2220

20,00020,00010,00010,000المنامةالتوعية اإلقليمية للمكتب االقليمي لغرب آسيا2230

39,00064,00064,00064,000نيروبيالتوعية اإلقليمية للمكتب االقليمي ألفريقيا2240

75,00040,00030,00030,000بنماالتوعية اإلقليمية للمكتب االقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي2250
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بند 
الميزانية

الموقعالعنصــــــــــر

برنامج عام 2013 
الموافق عليه في 

االجتماع 68 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2014 
الموافق عليه في 

االجتماع 71 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2015 
الموافق عليه في 

االجتماع 73 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2016 
الموافق عليه في 

االجتماع 75 للجنة 
التنفيذية

336,000336,000261,000168,000المجموع الفرعي2299

2300

70,00080,00080,0000باريسمواد إعالمية تقنية وخاصة بالسياسة العامة2301

192,000150,000150,000180,000باريسغرفة تبادل المعلومات2302

80,000112,000112,000120,000باريس بناء القدرات، مواد تقنية وخاصة بالسياسة العامة2303

42,000 إطالق برنامج التدريب لموظفي وحدات األوزون الوطنية2304***

60,000إطالق تراخيص سائقي غازات التبريد  2305***

77,000 التدريب العالمي في قطاع خدمة التبريد2306***

42,000 إدارة المواد المستنفدة لألوزون في قطاع مصايد األسماك2307***

75,000 االحتياجات الناشئة2308

342,000342,000342,000596,000المجموع الفرعي2399

678,000678,000603,000764,000مجموع العنصر2999

عنصر التدريب30
3300

3210
التعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى

أوروبا وآسيا 
الوسطى

20,00020,00020,00010,000

48,00048,00043,00010,000بانكوكالتعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ3220

33,00033,00033,00010,000المنامةالتعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي لغرب آسيا3230

31,00031,00031,00010,000نيروبيالتعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي ألفريقيا3240

45,00045,00040,00010,000بنماالتعاون بين بلدان الجنوب والجنوب للمكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي3250

32,00032,00032,00032,000باريساجتماعات توجيھية واستشارية - باريس3301

3310
اجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية ألوروبا وآسيا الوسطى

أوروبا وآسيا 
الوسطى

160,000160,000160,000125,000

72,00072,00072,00072,000بانكوكاجتماعات الشبكة/ حلقات عمل مواضيعية آلسيا والمحيط الھدائ - جنوب آسيا3321

50,00050,00050,00050,000بانكوكاجتماعات الشبكة / حلقات عمل مواضيعية آلسيا والمحيط الھدائ - جنوب شرق آسيا3322

60,00060,00060,00060,000بانكوكاجتماعات الشبكة / حلقات عمل مواضيعية آلسيا والمحيط الھدائ - جزر المحيط الھادئ3323

86,00086,00086,00080,000المنامةاجتماعات الشبكة / حلقات عمل مواضيعية للمكتب االقليمي لغرب آسيا3330

281,000281,000281,000281,000نيروبياجتماعات الشبكة / حلقات عمل مواضيعية للمكتب االقليمي ألفريقيا3340

192,000204,000224,000224,000بنمااجتماعات الشبكة / حلقات عمل مواضيعية  للمكتب االقليمي ألمريكا الالتينية والكاريبي3350

1,110,0001,122,0001,132,000974,000المجموع الفرعي3399

1,110,0001,122,0001,132,000974,000مجموع العنصر3999

عنصر المعدات و أماكن العمل40

4



UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/85

Annex XVII 

بند 
الميزانية

الموقعالعنصــــــــــر

برنامج عام 2013 
الموافق عليه في 

االجتماع 68 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2014 
الموافق عليه في 

االجتماع 71 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2015 
الموافق عليه في 

االجتماع 73 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2016 
الموافق عليه في 

االجتماع 75 للجنة 
التنفيذية

4100

4101
لوازم المكاتب - باريس وأوروبا وآسيا الوسطى

باريس/أوروبا 
وآسيا الوسطى

15,00015,00015,00015,000

Regional25,00025,00025,00025,000لوازم المكاتب - األقاليم4110

40,00040,00040,00040,000المجموع الفرعي4199

4200

4201
معدات المكاتب/ أجھزة الحاسوب - باريس وأوروبا وآسيا الوسطى

باريس/أوروبا 
وآسيا الوسطى

22,00022,00022,00022,000

33,00033,00033,00033,000أقليميامعدات المكاتب/ أجھزة الحاسوب - األقاليم4210

55,00055,00055,00055,000المجموع الفرعي4299

4300

4301
إيجار المكاتب - باريس وأوروبا وآسيا الوسطى**

باريس/أوروبا 
وآسيا الوسطى

360,000360,000340,000351,000

151,000151,000179,000179,000أقليمياإيجار المكتب - أقاليم4310

511,000511,000519,000530,000المجموع الفرعي4399

606,000606,000614,000625,000مجموع العنصر4999

عنصر المتنوعات50
5100

5101
إيجار وصيانة معدات المكاتب - باريس وأوروبا وآسيا الوسطى

باريس/أوروبا 
وآسيا الوسطى

22,00022,00022,00022,000

33,00033,00033,00033,000أقليمياإيجار وصيانة معدات المكاتب - أقاليم5110

55,00055,00055,00055,000المجموع الفرعي5199

5200

5201
تكاليف التقارير/الطباعة

باريس/أوروبا 
وآسيا الوسطى

11,00011,00011,00011,000

36,00036,00036,00036,000أقليمياالترجمة - أقاليم5210

529947,00047,00047,00047,000

5300

5301
النشر واالتصاالت - باريس وأوروبا وآسيا الوسطى

باريس/أوروبا 
وآسيا الوسطى

123,000123,00068,00068,000

89,00089,00089,00089,000أقليميااالتصاالت - أقاليم5310

5399212,000212,000157,000157,000

314,000314,000259,000259,000مجموع العنصر5999

المجموع الفرعي

المجموع الفرعي
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بند 
الميزانية

الموقعالعنصــــــــــر

برنامج عام 2013 
الموافق عليه في 

االجتماع 68 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2014 
الموافق عليه في 

االجتماع 71 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2015 
الموافق عليه في 

االجتماع 73 للجنة 
التنفيذية

برنامج عام 2016 
الموافق عليه في 

االجتماع 75 للجنة 
التنفيذية

999,158,0009,338,0009,459,0009,540,000

732,640747,040756,720763,200تكاليف دعم البرنامج (%8)

909,890,64010,085,04010,215,72010,303,200

تقاسم التكاليف المقترح على نسبة 8 بالمائة

P3180,000موظف مسؤول عن إدارة الصندوق

G7120,000مساعد في الميزانية و المالية*

G6111,000مساعد إداري

411,000المجموع

 وظيفة إدارية جديدة يتم تمويلھا من خالل  تكاليف دعم البرنامج  *
تم نقله إلى اليونسكو (تكاليف إضافية) وتم شغل الوظائف الشاغرة في األقاليم  **

 مالحظة على جميع  البنود األخرى في الميزانية: سيتم إعادة األرصدة غير المنصرفة
2304 و2305 و2306 و2307 إلى العام 2017  *** تُرحل األنشطة والميزانية للسنوات

مجموع التكاليف المباشرة للمشروعات

المجموع الكلي
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1 
 

  المرفق الثامن عشر
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف جمھورية البرازيل االتحاديةحكومة اتّفاق بين 
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو إزالةمن خطة إدارة 
  

 
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء (" جمھورية البرازيل االتحادية يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1

ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  - 1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2021يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من 730.02

 لبروتوكول مونتريال.

ل ـمن التذيي 2- 1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا  -2

، 3، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة ألف. ويقبل البلد أنّه-1في التذييل 
يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز 

ية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق طوة النھائألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل - 1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ) من كل من المواد.للتمويل (االستھالك المؤھل المتبقي 3-5-4و 3- 4-4و 3- 3-4و 3-2-4 3-1-4 الصفوفمادة في 

ً بامتثال ا .3 لبلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھنا
للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا (األھداف والتمويل")  ألف -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3دة في التذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّ 
 التمويل").

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
مستقّل من تحقيق  (ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي حدود االستھالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.التحقيق المشار إليه أعاله 

ً للجدول الزمني للمواف .5 قة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعبالشروط التالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  )أ (
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير   )ب (
 مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4على ھيئة التذييل  الشريحةتنفيذ  تقريرأن يكون البلد قد قدم   )ج (
ق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حق

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4على ھيئة التذييل  شريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ   )د (
نة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال الس

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل  .6
السابقة وفقاً  الشريحةصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط تنفيذ ألف ("مؤّسسات الر -5

ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في -5ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 أعاله. 4الفقرة 

نة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرو .7
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيـق أسلس خفض في االستھالك و واد المحددة في ـزالة للماإلمن ھذه المبالغ وفقا

 :ألف- 1التذييل 

ً إما في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )أ (  شريحةالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
قائمة تقدم ثمانية أسابيع  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  (1)

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ (2)

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  (3)
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو  الشريحةتقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ  (4)
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن الشريحةلة أي نشاط من خطة تنفيذ إزا

  شريحة موافق عليھا؛

 الشريحةالتخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )ب (
ذية بشأنھا في تقرير تنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفي

 الالحق؛ الشريحة

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة،   )ج (
أو تنقيح الخطة الموافق عليھا.  الشريحةتنفيذ يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة 

التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على المناخ ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير 
وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن 
يؤدي أي وفورات محتملة في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى 

 مل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛التمويل الشا

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )د (
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية للصندوق 

ئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من المتعدد األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنش
) ال تحصل على أي مساعدة. وتبلغ ھذه المعلومات للجنة التنفيذية كجزء من 2007سبتمبر/ أيلول 

 ؛الشريحةتنفيذ خطة 
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يوافق البلد، في الحاالت التي اختيرت فيھا تكنولوجيات الھيدروفلوروكربون كبدائل   )ھ(
مراعاة الظروف الوطنية المتصلة بالصحة والسالمة، على رصد للھيدروكلوروفلوروكربون، ومع 

التي يمكن أن تقلل إلى أدنى حد من اآلثار على المناخ؛ وعند استعراض المعايير توافر البدائل 
والحوافز، النظر في أحكام مناسبة من شأنھا أن تشجع على إدخال مثل ھذه البدائل؛ والنظر واللوائح 

ئل فعالة من حيث التكلفة التي تقلل إلى أدنى حدد من األثر على المناخ في تنفيذ في إمكانية اعتماد بدا
خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، حسب مقتضى الحال، وإبالغ اللجنة التنفيذية 

  عن التقدم المحرز تبعا لذلك في تقارير تنفيذ الشرائح؛ و

إلى الصندوق المتعدد في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي  (و)
 األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

 يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل أن   )أ (
 تنفيذ المشروع؛

 .خالل تنفيذ الخطة 72/41المنفذة المعنية بعين االعتبار المقرر /أو الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب (

نفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وت يوافق البلد .9
كون الوكالة المنفذة يعلى أن  يوئنديبييُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق 

ن الوكاالت المنفذة ، واتفقت يونيدو وحكومتي ألمانيا وإيطاليا على أن تكوالرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا المتعاونة ("الوكاالت المنفذة المتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية 

االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق 
المشتركة المتعاونة الوكاالت المنفذة للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو في إطار برنامج التقييم التابع المتعّدد األطراف أو 

 في ھذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
وتتضمن ھذه (ب).  5ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال 

المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكاالت المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ. 
باء -6لمذكورة في التذييل وستقوم الوكاالت المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة ا

في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وستتوصل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة إلى توافق 
في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، بما في ذلك االجتماعات العادية واجتماعات التنسيق، 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث  المسؤوليات بموجب ھذا االتفاق من أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة.واإلبالغ و
-2و 4-2و 2-2المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفوف 

 ألف.-2من التذييل  8- 2و 6

ي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف في حال عدم تمّكن البلد، أل .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له -2من التذييل  2-1األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفي ذية، حسب تقديرھا، أن تعيد التمويل إلى الحصول على التمويل وفقا
ً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة  وضعه وفقا
التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف ("تخفيضات في  -7البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل ويعترف 
التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة 
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الخاصة بعدم االمتثال لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ قرارات، لن تشكل الحالة 
  أعاله. 5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة توفير التمويل لعائقا أمام 

تفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل ھذا اال .12
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكاالت المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  والوكاالت المنفذة المتعاونة االطالعسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية لتي

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

به إلجمالي خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح اليتم إنجاز  .14
الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
ألف إلى حين -4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية وتستمر أنشطة اإلبالغ 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة إتمام

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا  .15
، ما لم تحدد مونتريال ت المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكولاالتفاق. وكافة المصطلحا
  اللجنة التنفيذية غير ذلك.

  
  ذييالتالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

792.0 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

521.7 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

5.6 األولى جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

0.3 األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 7.7 األولى جيم  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 1,327.3 األولى جيم  المجموع
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 المجموع 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 صفوال الصف

من جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان  1.1
 قدرات استھالك األوزون)

ينطبقال  862.74 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60  

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان  1.2
 قدرات استھالك األوزون) من 

 ال ينطبق 730.02 862.74 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60 1,194.60

 16,770,000 0 1,395,000 0 8,168,396 4,127,704 0 3,078,900 أمريكي)) (دوالر يوئنديبيالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ( 2.1

 1,173,900 0 97,650 0 571,788 288,939 0 215,523 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2

 11,216,697 0 2,846,383 0 6,420,039 0 0 1,950,275(دوالر أمريكي) المتعاونة (يونيدو)لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل 2.3

 785,169 0 199,247 0 449,403 0 0 136,519 دوالر أمريكي)المتعاونة (تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.4

 7,727,273 872,727 1,004,545 0 3,863,637 686,978 0 1,299,386(دوالر أمريكي)المتعاونة (ألمانيا) لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل 2.5

 860,000 97,129 111,800 0 430,000 76,457 0 144,614(دوالر أمريكي)  متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال 2.6

 250,000 0 0 0 0 0 0 250,000  ) (دوالر أمريكي)إيطالياة (متعاونالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة ال 2.7

 32,500 0 0 0 0 0 0 32,500  (دوالر أمريكي) ةمتعاونالمنفذة التكاليف دعم الوكالة  2.8

 35,963,970 872,727 5,245,928 0 18,452,072 4,814,682 0 6,578,561 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3.1

 2,851,569 97,129 408,697 0 1,451,191 365,396 0 529,156 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3.2

 38,815,539 969,856 5,654,625 0 19,903,263 5,180,078 0 7,107,717 التكاليف المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3.3

 163.16  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 4.1.1
 51.50  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  22-الھيدروفلوروكربون 4.1.2
 577.34  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.1.3
 300.90  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب 141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4.2.1
 168.80  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق 141-الھيدروفلوروكربون 4.2.2
 52.00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب141-بونالھيدروفلوروكراالستھالك المؤھل المتبقي من  4.2.3
 0.00  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142- مجموع الھيدروفلوروكربون 4.3.1
 0.00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق 142-الھيدروفلوروكربون 4.3.2
 5.60  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب142-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.3.3
 0.00  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123- مجموع الھيدروفلوروكربون 4.4.1
 0.00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  123-الھيدروفلوروكربون 4.4.2
 0.30  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 123-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.4.3
 0.00  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124- مجموع الھيدروفلوروكربون 4.5.1
 0.00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  124-الھيدروفلوروكربون 4.5.2
 7.70  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 124-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.5.3
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األول اع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.-2

  تقارير وخطط التنفيذألف : شكل  -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   )أ (
، تسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضھا البعض. تتصل ب وكيف
لبدائل، واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات الصلة  فيالتغير الناتج  عنية إلى اللجنة التنفيذ بتقديم معلوماتللسماح لألمانة 
نشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بكما ينبغي أن يسلط بالمناخ. 

 أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنمختلفة المدرجة في الخطة، ال
مقارنة ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والمعلومات األخرى ذات الصلة. 

واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالمقدم الشريحةتنفيذ (خطط) خطة ب
من  7 المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات الصلة المحددة في أي ھذا االتفاق، أو 
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في  5الفقرة الفرعية 
 السنة الحالية؛

لمواد المشار تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك ا  )ب (
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1إليھا في التذييل 

التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم 
(أ) من 5الفقرة الفرعية  التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في

  االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

الشريحة التالية، مع  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج (
بعين  أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقةمع و األنشطة إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةاالعتبار
اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على 

(د) من االتفاق. 5رعية المحددة في الفقرة الف السنواتالخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
. على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلتكما ينبغي أن يحدد الوصف 

ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة 
  ؛الفرعية (ب) أعاله

قاعدة المقدمة من خالل  الشرائحتنفيذ ط خطبجميع تقارير و مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  )د (
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع على اإلنترنت بيانات

(أ) أعاله) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 
وأي تغييرات في الخطة الشاملة،  الشريحةتنفيذ وخطة (ج) أعاله)، 1ة والخطة (انظر الفقرة الفرعي

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)
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وروكربونية في سنة معينة في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفل  .2
  واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة:

تقارير وخطط تنفيذ المشار الشريحة إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة   (أ)
  واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة  إذا  (ب)
معينة، فإن ھدف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال 

  التفاقات إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

) ھي المسؤولة عن التنسيق الشامل لألنشطة التي Ministério do Meio Ambiente - MMAوزارة البيئة ( .1
قوم بدور وحدة األوزون الوطنية. ت، وإزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةيتعين االضطالع بھا في خطة إدارة 

المسؤولة بوزارة البيئة مرتبطة النفاذ اإل) ھو مؤسسة IBAMAللبيئة والموارد الطبيعية المتجددة (المعھد البرازيلي و
وحدة األوزون الوطنية وألوزون. لالرقابة على المواد المستنفدة بعن تنفيذ السياسات والتشريعات الوطنية المتعلقة 

وسيراقب جميع المواد المستنفدة لألوزون. من  كاالستھالعلى المستوى اإلداري  ترصد) إشراف وزارة البيئة(تحت 
استھالك المواد المستنفدة  خيصاالترإصدار من خالل نظام  ،المعھد البرازيلي للبيئة والموارد الطبيعية المتجددة

المنفذة الوكاالت ووستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مستوى المستخدم النھائي. في لألوزون (االستيراد والتصدير) و
 .مسؤوليتھا التي تقع ضمنالمتعاونة مسؤولة عن تنفيذ ورصد األنشطة 

عرضت الحكومة وتنوي أن تعرض استمرار األنشطة وتأييد المشروعات على مدى السنوات القادمة على  .2
النحو المحدد في عنصر اإلجراءات التنظيمية وقائمة األنشطة في مشروع التعزيز المؤسسي. وسيضمن ذلك نجاح أي 

 موافق عليه للبلد. نشاط

يعتبر الرصد الوثيق لجميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا أساسيا لخطة إدارة إزالة المواد  .3
الھيدروكلوروفلوروكربونية ومفتاحا للتوصل إلى االمتثال. وستعقد اجتماعات تنسيق منتظمة مع أصحاب المصلحة في 

فلوروكربونية، وأصحاب المصلحة الحكوميين المعنيين (أي الصناعة، ومستوردي المواد الھيدروكلورو
PROZON ومختلف االتحادات الصناعية، وجميع القطاعات المشتركة، من أجل تنفيذ االتفاقات والتدابير الالزمة ،(

 لتنفيذ األنشطة االستثمارية وغير االستثمارية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة. وفي قطاع التصنيع، سيتم رصد
عملية التنفيذ وإنجاز اإلزالة من خالل زيارات للموقع على مستوى المنشأة. وسيتم الرصد السنوي من خالل نظام 
إلصدار التراخيص والحصص للمواد المستنفذة لألوزون. وسيجري خبراء ومحققين دوليين مستقلين زيارات للتحقق 

 .من المواقع

 

  سيةألف: دور الوكالة المنفذة الرئي -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
 الخاّصة بالبلد؛الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 

الالحقة على النحو المبيـن في  الشرائحتنفيذ خطط ومساعدة البلد في إعـداد تقاريـر   )ب (
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج (
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 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  الشرائحخطط تنفيذ 

الشاملة على النحو المحدد في التذييل  الشرائح الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ  (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة التي تنفذھا ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4

 ؛الوكاالت المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (و)

 راف المطلوبة؛إجراء مھاّم اإلش  (ز)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق   (ح)
  عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11ة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقر  (ي)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكاالت المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ك)

 لمساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم ا  (ل)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
روكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلو

- 4ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.

باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة-6التذييل   

. وھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكاالت المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  ألنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في ا

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
  ألف.-4الوارد في التذييل 
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  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل  دوالرا أمريكيا 154.98دار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمق 11وفقا للفقرة  .1
من التذييل  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة  ألف.-2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2
ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع  يوجد فيھا اتفاقين

مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة 
ذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن المتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إ

 مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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  المرفق التاسع عشر
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف كولومبيا حكومةبين  اّتفاق 
  الھيدروكلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد 

  
  
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" كولومبيا يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1

طن  78.96ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  - 1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
 ل الزمنية لبروتوكول مونتريال.بما يتماشى مع الجداو 2021يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  من

ل ـمن التذيي 2- 1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا  -2

، 3البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة ألف. ويقبل -1في التذييل 
يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل - 1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ) من كل من المواد.للتمويل (االستھالك المؤھل المتبقي 3-5-4و 3- 4-4و 3- 3-4و 3-2-4 3-1-4 الصفوفمادة في 

3.  ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ،  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3ييل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذ

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي حدود االستھالك 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.التحقيق المشار إليه أعاله 

ً للجدول الزمني للموافقة على  لن تصرف .5 البلد بالشروط  إال عندما يفي التمويلاللجنة التنفيذية التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2تذييل من ال 2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  )أ (
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه 

تم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق غير أن ي  )ب (
 مطلوب؛

 ألف ("شكل تقارير وخطط تنفيذ-4على ھيئة التذييل  الشريحةتنفيذ  تقريرأن يكون البلد قد قدم   )ج (
قق مستوى متقدم من غطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حي") الشرائح

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4على ھيئة التذييل  شريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ   )د (
سنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال ال

 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل  .6
السابقة وفقاً  الشرائحرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط تنفيذ ألف ("مؤّسسات ال -5

ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في نفس ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في  التذييل. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 أعاله. 4الفقرة 

في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة .7
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيـق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للم - 1واد المحددة في التذييل ـھذه المبالغ وفقا

 :ألف

ً إما في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )أ (  شريحةالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقا
سنوية قائمة تقدم ثمانية  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة  5ا ھو متوقع في الفقرة الفرعية حسبم

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  (1)

  يرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛التغي (2)

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  (3)
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة الحالية، أو  الشريحةتقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ  (4)
في المائة من مجموع تكاليف آخر  30، تزيد تكاليفه عن الشريحةإزالة أي نشاط من خطة تنفيذ 

  شريحة موافق عليھا؛

 الشريحةالتخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )ب (
ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير تنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، 

 الالحق؛ الشريحة

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة،   )ج (
أو تنقيح الخطة الموافق عليھا.  الشريحةتنفيذ يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة 

حدد أي تقديم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على المناخ وي
وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن 

لى خفض مستوى يؤدي أي وفورات محتملة في التكاليف اإلضافية المتصلة بتغيير التكنولوجيا إ
 التمويل الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في خطة إدارة إزالة   )د (
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ التوجيھية 

راف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين للصندوق المتعدد األط
) ال تحصل على أي مساعدة. وتبلغ ھذه المعلومات للجنة التنفيذية كجزء من 2007من سبتمبر/ أيلول 

 ؛الشريحةتنفيذ خطة 
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إلى الصندوق ار الخطة في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطمبالغ متبقية  ةتعاد أي)ھ(
 المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

 يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل  أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة  )أ (
 تنفيذ المشروع؛

 .خالل تنفيذ الخطة 72/41المنفذة المعنية بعين االعتبار المقرر /أو الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   )ب (

ي على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو الت يوافق البلد .9
كون الوكالة المنفذة يعلى أن  يوئنديبييُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق 

) على أن تكونا الوكالتين الوكالة األلمانية للتعاون الدولي، واتفق يونيب وألمانيا (الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
فيما يتعلق بأنشطة البلد الوكالتان المنفذتان المتعاونتان") تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية المنفذتين المتعاونتين ("

بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة 
المتعاونتين  تينالمنفذ للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو الوكالتينابع للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم الت

 في ھذا االتفاق. تينالمشترك
10.  

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .11
وتتضمن ھذه (ب).  5مستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق ال

المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالتين المنفذتين المتعاونتين لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ. 
- 6في التذييل وستقوم الوكالتان المنفذتان المتعاونتان بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة 

باء في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وستتوصل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالتان المنفذتان المتعاونتان إلى 
توافق في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، بما في ذلك االجتماعات العادة واجتماعات 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من  ؤوليات بموجب ھذا االتفاق من أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة.التنسيق، واإلبالغ والمس
 2-2بالرسوم المحددة في الصفوف  الوكالتين المنفذتين المتعاونتينحيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 

 ألف.-2من التذييل  6-2و 4-2و

من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف  في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب .12
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحّق له -2من التذييل  2-1األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية،  حسب تقديرھا، أن تعيد التمويل إلى الحصول على التمويل وفقا
وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه بكافة التزاماته 

بأنه  التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد
ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم  -7يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات 
يذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنف

 5إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
  .أعاله

نفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة الت .13
  .تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكالتين المنفذتين الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .14
الوكالتين المنفذتين المتعاونتين لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  المتعاونتين
 على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق. االطالع
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ى مسموح به إلجمالي خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصاليتم إنجاز  .15
الخطة والتنقيحات آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية.  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
ألف إلى حين -4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية وتستمر أنشطة 

 إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة إتمام

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا  .16
، ما لم تحدد مونتريال المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكولاالتفاق. وكافة 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.

  التذييالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

71.1 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

151.7 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

2.2 األولى جيم  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

0.5 األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.0 األولى جيم  *124-الھيدروكلوروفلوروكربون

225.6 األولى جيم  المجموع

 طن من قدرات استنفاد األوزون. 0.04البالغ  2010-2009استھالك متوسط   *
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  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 Total 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 صفوال الصف
من جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان  1.1

 قدرات استھالك األوزون)
203.01 203.01 203.01 203.01 203.01 146.62 146.62 n/a 

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة األولى  1.2
 قدرات استھالك األوزون) من (أطنان 

203.01 203.01 203.01 203.01 203.01 90.24 78.96 n/a 

 4,503,481 257,134  0 635,749 1,268,007  0  0 2,342,591 ) (دوالر أمريكي)يوئنديبيالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ( 2.1
 315,244 17,999  0 44,502 88,761  0  0 163,981 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2.2
 175,000 25,000  0 50,000 50,000  0  0 50,000(دوالر أمريكي) المتعاونة (يونيب)لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل 2.3
 22,750 3,250  0 6,500 6,500  0  0 6,500 دوالر أمريكي)المتعاونة (تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.4
) الوكالة األلمانية للتعاون الدولي-المتعاونة (ألمانيا لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل 2.5

(دوالر أمريكي)
325,800 0  0  162,900 0 0  54,300 543,000 

 69,730 6,973  0 0 20,919  0  0 41,838(دوالر أمريكي)  متعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال 2.6
 5,221,481 336,434  0 685,749 1,480,907  0  0 2,718,391 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3.1
 407,724 28,222  0 51,002 116,180  0  0 212,319 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3.2
 5,629,205 364,656  0 736,751 1,597,087  0  0 2,930,710 التكاليف المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3.3
 24.52  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 4.1.1
 24.99  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  22-الھيدروفلوروكربون 4.1.2
 21.58  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.1.3
 97.78  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4.2.1
 53.92  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق 141-الھيدروفلوروكربون 4.2.2
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.2.3
 0  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123- مجموع الھيدروفلوروكربون 4.3.1
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  123-الھيدروفلوروكربون 4.3.2
 2.21  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 123-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.3.3
 0  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)142- مجموع الھيدروفلوروكربون 4.4.1
 0  استنفاد األوزون)من قدرات باألطنان (ب الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق 142-الھيدروفلوروكربون 4.4.2
  0.49  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب142-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.4.3
 0  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 124- مجموع الھيدروفلوروكربون 4.5.1
 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  124-الھيدروفلوروكربون 4.5.2
 0.04  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 124-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4.5.3
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 ف: الجدول الزمني للموافقة على التمويلأل -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األولاع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.- 2

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   )أ (
، تسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضھا البعض. تتصل ب وكيف
لبدائل، واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات الصلة  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتللسماح لألمانة 
نشطة األالضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالتقرير كما ينبغي أن يسلط بالمناخ. 

 أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنمختلفة المدرجة في الخطة، ال
مقارنة ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والمعلومات األخرى ذات الصلة. 

واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةدمالمق الشريحةتنفيذ (خطط) خطة ب
من  7 المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات الصلة المحددة في أي ھذا االتفاق، أو 
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في  5الفقرة الفرعية 
 السنة الحالية؛

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد المشار   )ب (
لم تقرر اللجنة  (ب) من االتفاق. وما5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1إليھا في التذييل 

التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم 
(أ) من 5التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

الشريحة التالية، مع  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبنشاطات التي سيُضطلع بھا وصف خطي لل  )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين مع و األنشطة إبراز الترابط بين

لوصف أيضا . وينبغي أن يتضمن ا؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةاالعتبار
اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على 

(د) من االتفاق. 5المحددة في الفقرة الفرعية  السنواتالخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف 
. لشاملة وأن يقدم تفسيرا لھاعلى الخطة ا بالتفصيل التغييرات التي أدخلتكما ينبغي أن يحدد الوصف 

ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة 
  ؛الفرعية (ب) أعاله

قاعدة الشرائح المقدمة من خالل تنفيذ بجميع تقارير وخطط مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د (
المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع . وستعدل ھذه على اإلنترنت بيانات

(أ) أعاله) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعية 
الشريحة وأي تغييرات في الخطة الشاملة، تنفيذ وخطة (ج) أعاله)، 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية 
  نية والنشاطات؛وستغطي نفس الفترات الزم

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)
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في حال وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة   .2
  عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة: واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان

تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة   (أ)
  واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛

نة إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في س  (ب)
معينة، فإن ھدف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال 

  التفاقات إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 
وزارة البيئة ستكون في كولومبيا، خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية تنفيذ فيما يتعلق ب .1

المسؤول عن تنسيق وإدارة كل وجميع البرامج واألنشطة ذات الصلة.  الكيان ي) ھMADSوالتنمية المستدامة (
المواد الكيميائية فريق المعني بالمن  احاليا جزء تعدي ت، ال)UTO( وحدة األوزون التقنيةبدعم من ھذه الوزارة  وتحظى

 .البيئيةالحضرية ووالقطاعية  الشؤون التابعة لمديرية والنفايات الخطرة 

عن تنسيق األنشطة بدعم من  ةالمسؤولھي وحدة األوزون التقنية ستكون في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، و .2
وفريق  ،ومكتب الشؤون الدولية ،تب االستشارات القانونيةمكوعلى النحو التالي: األمين العام، الشعب أو /اإلدارات و

بإصدار  المعنيةالوطنية  الھيئةالمعلومات مع ت وتصاالتدفق دائم لالتغير المناخ. وبالمثل، ھناك االتصاالت، ومديرية 
في وزارة بشكل سليم ألنشطة إلعداد ااإلجراءات الالزمة  تصدر وحدة األوزون التقنيةو). ANLA( ةخيص البيئياالتر

التي يطلق البيئية اإلقليمية، وستكون الھيئات طابع المؤسسي العام. األنشطة الھذه لكون يالبيئة والتنمية المستدامة، بحيث 
وحدة  يسيعملون بالتنسيق مع استشاري يونن أساسوشركاء منفذ ) ھيCAR( ةاإلقليمي ةالشركات البيئي عليھا اسم

 مستوى اإلقليمي.لعلى ا األوزون التقنية

زارة ووزارة الصحة والحماية االجتماعية، ووالمشاركة ھي: وزارة الشؤون الخارجية،  الكياناتومن بين  .3
وإعداد خطة في تنفيذ أيضا التي شاركت وساھمت  كولومبياالكيانات األخرى في دولة والتجارة والصناعة والسياحة. 

الوطنية والدائرة )، DIANلضرائب والجمارك (المديرية الوطنية لھي: ية إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربون
 األكاديمية بشكل عام.الھيئات )، وUPME( في مجالي التعدين والطاقةتخطيط الوحدة و)، SENAلتعلم (ل

جمعيات ومن األھمية بمكان ذكر أنشطة الرصد والترويج. الخاصة في منسق مع الجمعيات العمل الكما ساھم  .4
الھواء والتھوية والتبريد المعنية بالرابطة المھنية الكولومبية و)، ANDIجمعية الوطنية لرجال االعمال (ال مثل

)ACAIRE .(رصد وتنفيذ بروتوكول ما يتعلق بفي افي إطار مھامھ مساھماتھاكل وجميع المؤسسات المذكورة  وقدمت
 مونتريال.

خطة إدارة إزالة المواد جميع أنشطة الرصد ضمن المرحلة الثانية من تنسيق سيتم و .5
 لخطة.امن خالل "برنامج إدارة وتنسيق"  وإدارتھا الھيدروكلوروفلوروكربونية

المرحلة  بالرصد التشغيلي لمشروعاتيرتبط المستوى األول وثالثة مستويات.  علىيتم التنسيق والرصد وس .6
لكل من  المسبقالتحقق  إلى. ويھدف المستوى الثاني لمواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةخطة إدارة إزالة االثانية من 

تھدف المستوى الثالث رصد وسوف يسالصندوق المتعدد األطراف من بروتوكول مونتريال.  حددھاالمصروفات التي 
 والنھائية. الوسيطة تينفي المرحل ھذه المشروعات وتقييمھاأثر 
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  الوكالة المنفذة الرئيسيةألف: دور  -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
 وكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدر

الالحقة على النحو المبيـن في  الشرائحتنفيذ خطط ومساعدة البلد في إعـداد تقاريـر   )ب (
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج (
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح طة تنفيذ قد أُكملت على النحو المبيّن في خ

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  الشرائحخطط تنفيذ 

والخطة الشاملة على النحو المحدد في  الشرائحالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ   (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة التي تنفذھا ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4التذييل 

 ؛الوكالتان المنفذتان المتعاونتان

 المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين   (و)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الدقيق   (ح)
  عن البيانات؛

 اسب لألنشطة؛تنسيق أنشطة الوكالتين المنفذتين المتعاونتين، وضمان التسلسل المن  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
وكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكالتين المنفذتين المتعاونتين، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكلمنفذة ال

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛المبالغ المدفوعة للبلد يُ  ضمان أنَّ   (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد  مستقلة

- 4ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.

عاونتينالوكالتين المنفذتين المتباء: دور -6التذييل   

. وھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةمسؤولتان عن  نان المتعاونتان المنفذتاالوكالتستكون  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 
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  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

المنفذتان المتعاونتان، والرجوع إلى مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالتان   (ب)
  الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
  ألف.-4الوارد في التذييل 

  ب عدم االمتثالألف: تخفيضات في التمويل بسب -7التذييل 
 

عن كّل  دوالرا أمريكيا 97.31من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من التذييل  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة  ألف.-2من التذييل  2-1 المحدد في الصفألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف -2
يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع 

عاة القطاعات المحددة مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مرا
المتعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن 

 مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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  المرفق العشرون

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف غياناحكومة اتّفاق بين 

  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل
  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة

  
 

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" جمھوية غيانا يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة.     1
طن   0.05ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

 استنفاد األوزون بحلول عام  ا من قدراتوصفر طن 2025يناير/كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  من
 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2030

 لـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  2.
فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع  من ھذا االتفاق، ألف ("األھداف والتمويل")-2

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل -1المواد المشار إليھا في التذييل 
أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي ، يفقد الحق في طلب 3المحّددة في الفقرة 

ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات -2من التذييل  2-1الصف استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في 
كل من لبأي استھالك ألف، وفيما يتعلق - 1بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 مؤھل للتمويل).ال(االستھالك المتبقي  4.1.3 الصفوف تجاوز المستوى المحدد فيتالمواد التي 

بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  اَ ھنر 3.
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

ھيدروكلوروفلوروكربونية يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد ال 4.
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف في  السنوي للمواد على النحو المبيّنتحقيق حدود االستھالك 
 المنفّذة المعنية.الوكالة بتكليف من الوكالة الثنائية أو ه وسيجرى التحقيق المشار إليه أعال

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5. تمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
لزمني للموافقة على د في الجدول امن اجتماع اللجنة التنفيذية المحدّ  ثمانية أسابيعقبل  ، على األقلبالشروط التالية

 التمويل:

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  ) أ(
. وتستثنى ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية  تقارير عن تنفيذيوجد فيھا ال السنوات التي 
 ؛طلب التمويلالذي يقدم فيه 

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق   ) ب(
 غير مطلوب؛
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كل تقارير وخطط التنفيذ") ألف ("ش-4أن يكون البلد قد قدم تقارير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل   ) ج(
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

التي تغطي كل سنة تقويمية حتى  ألف-4 على ھئية التذييلقدم  خطة تنفيذ الشريحة  لبلد قديكون ا أن  ) د(
الجدول الزمني للتمويل تقديم الشريحة التالية أو، في حالة يتوقع فيھا وبما في ذلك السنة التي 

 الشريحة النھائية، حتى االنتھاء من جميع األنشطة المتوقعة.

د دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في يضمن البلد إجراء رصسوف  6.
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة  -5التذييـل 

ً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  المستقّل على النحو المبيّن  سيخضع ھذا الرصد للتحقّقكما ألف. -5وفقا
 أعاله. 4في الفقرة 

جزء توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا،  7. أو 
دة في واد المحدّ ـالك وإزالة للمـفي االستھ أكثر سالسة وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق خفض ،الغـھذه المب من
 ألف:-1ل ـذييالت

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية  عمليات إعادة  ) ذ(
 شريحة راھنة يتم أو كتنقيح لخطة تنفيذ ،(د) أعاله 5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

ليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة ع ھاتقدم
 يلي:

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ )2(

 الوكاالت التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو )3(
  ذة لمختلف الشرائح؛المنف

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة  )4(
في المائة  30السنوية، تزيد تكاليفه عن  الشريحة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ

  من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية التخصيص غير المصنّفة  عمليات إعادة  ) ر(
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير التنفيذ 

 السنوي الالحق؛

إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي  ) ج(
 خيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.األ

 يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: 8.

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   ) ح(
 و خالل تنفيذ المشروع؛
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خالل تنفيذ  72/41المنفذة المعنية بعين االعتبار المقرر /أو الوكاالت الثنائية ووأن يأخذ البلد   ) خ(
 .الخطة

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  يوافق البلد 9.
كون الوكالة تعلى أن  باليوني تموجب ھذا االتفاق. وقد وافقالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات ب

أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة  اليوئنديبي، واتفقت المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
تفاق. ويُوافق البلد على فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االالمتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية 

عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار 
 المشتركة في ھذا االتفاق.المتعاونة المنفذة  ةالوكالللوكالة المنفذة الرئيسية و/أو برنامج التقييم التابع 

منفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة ال 10.
وتتضمن (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ.  ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت
باء - 6وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل 
لى توافق في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وستتوصل الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إ

في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالتين، واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق من 
أجل تيسير التنفيذ المنسق للخطة، بما في ذلك االجتماعات المنتظمة للتنسيق. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث 

من  4.2و  2.2والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفوف  المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية
 ألف.-2التذييل 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11.
االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا -2من التذييل   2.1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

ة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكاف
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة ل من (قدرات استنافذ األوزون) امالتمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغر
في أي سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت 

لن سوف ارات، عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القر
  أعاله. 5تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر سوف  12.
  .البلد على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في

أو الوكالة المنفذة المتعاونة  ،الوكالة المنفذة الرئيسية، أوالبلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية متثلسوف ي 13.
والوكاالت المنفذة أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  البلد علي على وجه الخصوص،لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. 

 لضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.على المعلومات ا المتعاونة االطالع

خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  14.
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5لتالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية والتنقيحات ا
(ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية سوف األنشطة المتبقية. و

 لتنفيذية خالف ذلك.اللجنة اما لم تحّدد  الخطة، ألف إلى حين إتمام-4من التذييل 
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نفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في تُ  15.
، ما لم مونتريال ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

  ذلك.د اللجنة التنفيذية غير حدّ تُ 

  ذييالتالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 1.80 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
    

 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الوصف الصف
2027-
2029 

2030 
  المجموع

جدول تخفيضات  1.1
بروتوكول مونتريال لمواد 
المرفق جيم، المجموعة 

قدرات من األولى (أطنان 
 استھالك األوزون)

ال  0.05 0.59 0.59 0.59 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
 ينطبق 

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 
المرفق جيم، المجموعة 

قدرات من األولى (أطنان 
 استھالك األوزون) 

ال  0 0.05 0.05 0.05 0.26 0.48 0.69 0.91 1.12 1.22 1.32 1.42 1.52 1.62
 ينطبق

التمويل المتفق عليه  1.2
للوكالة المنفذة الرئيسية 

) (دوالر باليوني(
 أمريكي)

55,500 0065,500 0045,500 045,500 0 0 30,500 0 0 242,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2.2
 (دوالر أمريكي)  الرئيسية

7,215 008,515 005,915 05,915 0 0 3,965 0 0 31,525 

التمويل الموافق عليه  3.2
المتعاونة لوكالة المنفذة ل

(اليوئنديبي) (دوالر 
أمريكي)

159,750 0066,750 00125,000 035,000 0 0 55,000 0 0 441,500 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة  4.2
 دوالر أمريكي)المتعاونة (

11,183 004,673 008,750 02,450 0 0 3,850 0 0 30,905 

التمويل المتفق  مجموع 1.3
عليه (دوالر أمريكي)

215,250 00132,250 00170,500 080,500 0 0 85,500 0 0 684,000 

مجموع تكاليف الدعم  2.3
(دوالر أمريكي

18,398 0013,188 0014,665 08,365 0 0 7,815 0 0 62,430 

التكاليف المتفق  مجموع 3.3
  عليه (دوالر أمريكي)

233,648 00145,438 00185,165 088,865 0 0 93,315 0 0 746,430 

 1.62  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 1.1.4

 0.18  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته من المشروعات الموافق عليھا في السابق  22-الھيدروفلوروكربون 2.1.4

 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.1.4
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل  
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األخيراع ـفي االجتم اسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليھ .1
 ألف.-2

  الشريحة تنفيذالخاصة بخطط التقارير وال صيغةألف :  -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:.      1

السنة التي تسبق بشأن التقدم المحرز منذ تقدم فيه البيانات حسب السنة التقويمية، ، سرديتقرير   ) أ(
، تسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه عكس حالة البلد فيما يتعلق التقرير السابق، وي

 الناتجةالمواد المستنفدة لألوزون  إزالةينبغي أن يتضمن التقرير وبعضھا البعض. تتصل ب وكيف
واإلدخال ذي الصلة ، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةن تنفيذ األنشطة، عمباشرة 

االنبعاثات ذات  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتللسماح لألمانة  لبدائل،ل
التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة كما ينبغي أن يسلط الصلة بالمناخ. 

أن د، ويعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البل وأنمختلفة المدرجة في الخطة، النشطة األب
ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات والمعلومات األخرى ذات الصلة.  يوفر

، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالتنفيذ السنوي المقدم(خطط) خطة مقارنة ب
وص عليه المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصواستخدام بند 

تغييرات أخرى. وسيغطي التقرير السردي جميع السنوات ذات أي من ھذا االتفاق، أو  7  في الفقرة
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا  5الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 

 معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة   ) ب(
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5جميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق من االستھالك ل

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

الشريحة التالية،  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   ) ج(
بة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة أخذ التجارب المكتسمع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين االعتبار
الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من 

المحددة في الفقرة  السنواتطي ھذا الوصف المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغ
على الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفرعية 

. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا
  ؛(ب) أعالهالتقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية 

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   ) د(
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

ير (انظر الفقرة السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقر
وخطة التنفيذ السنوية وأي (ج) أعاله)، 1(أ) أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعية 1الفرعية 

  وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)
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وجود أكثر من مرحلة واحدة لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة  في حال  .2
  واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ:

تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى األنشطة   (أ)
  واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛ 

إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة   (ب)
كلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال معينة، فإن ھدف استھالك المواد الھيدرو

  التفاقات إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وللتحقيق المستقل.

  األف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بھ -5التذييل 
 

ة التابعة لوزارة .     وحدة عمل األوزون الوطنية، التي تعمل تحت إشراف دائرة األرصاد الجوية الھيدرولوجي1
الزراعة سوف تستمر في العمل خالل المرحلة الثانية كنقطة محورية لتنسيق مشروع خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية وإدارته. وسيتم االضطالع بھذا النشاط مباشرة من قبل مديري المشاريع من ذوي 

صاد الجوية الھيدرولوجية الذي يعمل أيضا بصفته كنقطة اتصال الخبرة الذين يعملون تحت إشراف رئيس دائرة األر
وطنية مع بروتوكول مونتريال. وسيُضطلع بالعمل على مستوى عال من التشاور مع أصحاب المصلحة من مختلف 

  .الوكاالت الحكومية وأصحاب المصلحة الخارجيين والجمھور العام

  

لزراعة ودائرة األرصاد الجوية الھيدرولوجية بُمشاركة سيجرى التنفيذ تحت اإلشراف المستمر من وزارة ا .2
الوكالة الرئيسية المنفذة المشرفة على ُمكّون االستثمار للمشروع في جميع مراحل خطة إدارة إزالة المواد 
ير الھيدروكلوروفلوروكربونية. وسوف تعمل الوكالة المنفذة المتعاونة بمثابة وكالة منفذة لدعم أنشطة االستثمار وتوف

المعدات وإنشاء مراكز التدريب المرتبطة بھا. وسوف تستفيد ھذه الوكاالت من اإلجراءات المرعية التي تنظم 
المشتريات واإلدارة المالية، وإعداد التقارير ومراقبة الوكالة المنفذة ذات الصلة ومرافق التمويل الدولية، وتحديدا 

تنفيذ من قبل مختلف الھيئات اإلدارية والخدمات داخل الحكومة الصندوق المتعدد األطراف. وسيتم دعم مواصلة ال
  والمستشارين الدوليين والوطنيين، وموردي المعدات والخدمات، والمؤسسات المستفيدة.

 

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
 قل ما يلي:تشمل على األ الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطةتكون  .     1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   ) أ(
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

الالحقة على النحو المبيـن في والتقاريـر السنوية تنفيذ المساعدة البلد في إعـداد خطط   ) ب(
 ألف؛- 4  التذييل

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن أنشطة مستقل تقديم تحقّق   ) ج(
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

محرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم ال  ) د(
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 
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وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو  السنويةتنفيذ الالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير   (ھ)
. ومتطلبات اإلبالغ تشمل اإلبالغ عن األنشطة ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية- 4المحدد في التذييل 

 ؛التي تنفذھا الوكاالت المنفذة المتعاونة

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (و)

 ء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛إجرا  (ز)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ح)
  الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكاالت المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ط)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11ل وفقا للفقرة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثا  (ي)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل والوكالة المنفذة المتعاونة، 

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة .     2
اد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المو

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

باء: دور الوكاالت المنفذة المتعاونة-6التذييل   

. وھذه األنشطة محددة في الخطة من األنشطة مجموعـةستكون الوكاالت المنفذة المتعاونة مسؤولة عن  .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكاالت المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة   (ب)
  لتتابع في األنشطة؛المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق ا

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجّمعة على   (ج)
  ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

دوالرا أمريكيا عن كّل  180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة      .1
من  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

وفي حالة وجود تطبيق  ألف.-2لتذييل من ا 2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف- 2التذييل 
الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم 
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تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع 
متعلقة بعدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا مراعاة القطاعات المحددة ال

  المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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 المرفق الحادي و العشرون
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف لبنانحكومة اتّفاق بين 
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 
 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال (" لبنان يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
 طن من 18.39ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال. 2025يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول 

ل ـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني  -2

، 3ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة -1في التذييل 
ستھالك للمواد يتجاوز يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي ا

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل -1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ) من كل من المواد.للتمويل (االستھالك المؤھل المتبقي 3- 3-4و 3-2- 4و 3-1-4 الصفوفمادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
يل، من حيث ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمو -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5لفرعية وفقا للفقرة االموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. - 2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستھالك 
  بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 موالشروط صرف األ

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل  لن تصرف .5 البلد بالشروط  إال عندما يفياللجنة التنفيذية التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  )أ (
ھذا االتفاق. وتستثنى والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

السنوات التي ال يستحق فيھا تقديم تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية في تاريخ اجتماع اللجنة 
 ؛التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات المعنية أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف  )ب (
 التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4على ھيئة التذييل  شريحةتنفيذ  تقريرأن يكون البلد قد قدم   )ج (
وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ  تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة،

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
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  ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

قويمية حتى نھاية ألف تغطي كل سنة ت - 4على ھيئة التذييل  شريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ   )د (
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

  ؛جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

أنه بالنسبة للشريحة األولى المستحقة بعد سنة من تاريخ إنجاز المرحلة السابقة من خطة إدارة إزالة   )ه (
من االتفاق الخاص بالمرحلة  14مواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (على النحو المعرف في الفقرة ال

السابقة)، أن تكون جميع شرائح المرحلة السابقة قد أنجزت، وأعيدت األموال المتبقية إلى الصندوق 
لة السابقة) من االتفاق المرتبط بالمرح 7المتعدد األطراف (على النحو المنصوص عليه في الفقرة  

  وقدمت تقارير إنجاز المشروعات ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية.

  الرصد

يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل  .6
السابقة وفقاً  لشرائحاألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط تنفيذ  -5

  .نفسهألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو المبالغ الموافق عليھا، جزء من توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  .7
ل ـواد المحددة في التذييـالك وإزالة للمـفي االستھ الغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفضـھذه المب كل

 ألف:-1

 شريحةالتخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )أ (
قائمة تقدم ثمانية  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 تماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:أسابيع قبل أي اج

 بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛ التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ )2(

االت الثنائية أو المنفذة التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوك )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة  الشريحةتقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ  )4(
في المائة من  30، تزيد تكاليفه عن الشريحةالحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ 
  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

 الشريحةالتخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )ب (
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير تنفيذ 

 الالحق؛ الشريحة

التي اقترحت في الخطة،  في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك  )ج (
يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة تنفيذ شريحة أو تنقيح الخطة الموافق عليھا. 
ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على 

تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد  المناخ وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي
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على أن يؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل 
 بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛

أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )د (
ربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد الھيدروكلوروفلوروك

األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ 
) لن تحصل على أي مساعدة مالية. ويتم اإلبالغ عن ھذه المعلومات كجزء من خطة 2007أيلول 

  تنفيذ الشريحة؛

تزم البلد ببحث إمكانية استخدام األنظمة سابقة الخلط بعوامل نفخ منخفضة إمكانية االحترار يل  )ه (
العالمي بدال من خلطھا داخليا، وذلك في شركات الرغاوي المدرجة في الخطة إذا كان ذلك مجديا 

 من الناحيتين التقنية واالقتصادية ومقبوال من جانب الشركة؛

إلى الصندوق مة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة في ذمبالغ متبقية  ةتعاد أي  )و (
 المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

 االعتبارات ذات الصلة بقطاع خدمة التبريد

 لتبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات ا .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

الحاجة إلى تقليل اآلثار السلبية للمناخ إلى أدنى حد عند إزالة المواد يأخذ البلد بعين االعتبار   )ب (
  في قطاع خدمة التبريد؛ الھيدروكلوروفلوروكربونية

 ؛ومدونات الممارساتحيثما يمكن، في وضع لوائح على النظر، حسب الحاجة والبلد شجع سوف يُ   )ج (
تدابير للحد من ؛ واتخاذ السامة/أو القابلة لالشتعال ولغازات التبريد  مناآلدخال إلمعايير ل تطبيقو

إدخال البدائل الموفرة  تيسيرو الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمواد استيراد المعدات القائمة على 
إدخال و التقنيينتدريب المتعلقة بالتبريد  ةاألنشطة في قطاع خدم وتنفيذ ؛للطاقة والصديقة للمناخ

وإعادة تدوير وإعادة  واسترداد، واحتواء ة لغازات التبريداآلمن مثل المناولةالممارسات الجيدة 
  .إعادة التھيئةالمستردة بدال من  دغازات التبرياستخدام 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  يوافق البلد .9
كون الوكالة يعلى أن  يوئنديبي التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق

فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات  المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج 

 المشتركة في ھذا االتفاق.للوكالة المنفذة الرئيسية ع التقييم التاب

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
وتوافق (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

لجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة ال
  ألف.-2من التذييل  2-2في الصف 
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 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

لن يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 
ً لجدول زمني منقح للمو افقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على التمويل إلى وضعه وفقا

وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على 
ألف  -7في التذييل  التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة

("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي 
سنة من السنوات، مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم 

الخاصة خذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ قرارات، لن تشكل الحالة امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتت
  أعاله. 5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة توفير التمويل لعائقا أمام بعدم االمتثال لھذا االتفاق 

للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر  اتلن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار .12
  .لى تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلدع

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
ضرورية للتحقق من االمتثال لھذا على المعلومات ال االطالعوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

  االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به اليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5تنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية وال
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

  جنة التنفيذية خالف ذلك.إال إذا حددت الل الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 التحقق

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  .15
، ما لم مونتريال ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

 غير ذلك.تحدد اللجنة التنفيذية 
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  ذييالتالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 35.95 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.05 األولى جيم  123-الھيدروكلوروفلوروكربون

 37.53 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 73.50 األولى جيم  المجموع

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 صفوال الصف
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022-

2023 
2024 2025 

 المجموع

1-1  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، 

 األوزون)قدرات استھالك من المجموعة األولى (أطنان 
 غير متاح 23.88 47.78 47.78 47.78 47.78 66.15 66.15 66.15 66.15 66.15

1-2 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد 

قدرات من المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 استھالك األوزون) 

متاحغير  18.39 27.58 36.78 36.78 36.78 48.71 60.64 60.64 66.15 66.15  

2-1 
) يوئنديبيالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (

 (دوالر أمريكي)

2,410,000 0 0 1,114,000 0 0 420,462 0 259,364 0 4,203,826 

 294,268 0 18,155 0 29,432 0 0 77,980 0 0 168,700 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2-2

 4,203,826 0 259,364 0 420,462 0 0 1,114,000 0 0 2,410,000 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع  3-1

 294,268 0 18,155 0 29,432 0 0 77,980 0 0 168,700 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

 4,498,094 0 277,519 0 449,894 0 0 1,191,980 0 0 2,578,700 التكاليف المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3-3

 13.57  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-1-1

 9.41  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  22-الھيدروفلوروكربون 4-1-2

 12.97  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3

 0.05  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 123- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-2-1

 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  123-الھيدروفلوروكربون 4-2-2

 0  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 123-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3

  االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على إزالته بموجب ھذا 141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-3-1
22.43 

  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الھيدروفلوروكربون 4-3-2
15.10 

  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-3-3
0 

 .2017* تاريخ إنجاز المرحلة األول وفقا لالتفاق الخاص بھا: متوقع في عام 
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األخيراع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.-2

  تقارير وخطط التنفيذ ألف : شكل -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة وتصف، سرديتقرير   )أ (
بعضھا بتتصل  ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن عمباشرة  التي أزيلت كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةتنفيذ األنشطة، 

كما بعاثات ذات الصلة بالمناخ. االن فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتلألمانة 
مختلفة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بينبغي أن يسلط 

المعلومات  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنالمدرجة في الخطة، 
خطة مقارنة بعن أية تغييرات  ينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلوماتواألخرى ذات الصلة. 

واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالمقدم الشريحةتنفيذ (خطط) 
 7 المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرىأي من ھذا االتفاق، أو 

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد  تقرير للتحقق من نتائج  )ب (
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف 5المشار إليھا كما ھو مبين في الفقرة الفرعية 

ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من 
(أ) من االتفاق التي لم 5ميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية االستھالك لج

  تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز أثناء الفترة التي يغطيھا طلب الشريحة وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة الترابط بينالمراحل الرئيسية للتنفيذ وموعد اإلنجاز و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ 
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) 
  ؛أعاله

قاعدة ط تنفيذ الشرائح المقدمة من خالل خطميع تقارير وبجمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د (
  ؛على اإلنترنت بيانات

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ) 

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة:

تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛
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استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف   (ب)
ألف من كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد -2إطار التذييل 

الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيكون أساس التحقق 
  المستقل.

  متعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد واألدوار ال -5التذييل 
 

الوكالة المنفذة ) بدعم من NOUعملية الرصد من خالل وحدة األوزون الوطنية (إدارة البيئة  وزارةستتولى  .1
 .الرئيسية

لمواد المسجلة من لتصدير الستيراد ووتحديد كمياته على أساس البيانات الرسمية لالستھالك االسيتم رصد  .2
 .المعنيةقبل الجھات الحكومية 

في أساس سنوي  التالية واإلبالغ عنھا علىتجميع البيانات والمعلومات بوزون الوطنية تقوم وحدة األس .3
 :المواعيد المحددة أو قبلھا

 ؛تقديمھا إلى أمانة األوزونالتي يتعين استھالك المواد  بشأنالتقارير السنوية   (أ)

التي روكلوروفلوروكربونية وإدارة إزالة المواد الھيدالتقدم في تنفيذ خطة بشأن التقارير السنوية   (ب)
 إلى اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.يتعين تقديمھا 

إلجراء تقييم األداء النوعي  ةومؤھل ةمستقل ھيئة والوكالة المنفذة الرئيسيةوحدة األوزون الوطنية سوف تعين  .4
 .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةوالكمي لتنفيذ خطة 

تنفيذ خطة بلى المعلومات التقنية والمالية ذات الصلة في االطالع بشكل كامل عحق التقييم لھيئة ال سيكون .5
 .إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

بإعداد وتقديم إلى وحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة الرئيسية مشروع تقرير موحدا  ھيئة التقييمتقوم س .6
ويتعين أن ، إن وجدت. تنفيذ سنوية يتألف من نتائج التقييم والتوصيات بشأن التحسين أو التعديلفي نھاية كل خطة 

 االتفاق. احكام ھذألحالة امتثال البلد على التقرير يشتمل مشروع 

، الوكالة المنفذة الرئيسية، من وحدة األوزون الوطنية التي قد تكون منطبقةتفسيرات الالتعليقات و بعد إدماج .7
  .الوكالة المنفذة الرئيسيةإلى وحدة األوزون الوطنية  هقدمتالتقرير و تھي ھيئة التقييم من إعدادستن

ذي جتماع إلى اال وستقدمه الوكالة المنفذة الرئيسيةحدة األوزون الوطنية على التقرير النھائي سوف تصدق و .8
  السنوية. وتقارير التنفيذلجنة التنفيذية جنبا إلى جنب مع خطة التنفيذ الصلة ل

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
ي خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة الخاّصة به، على النحو المبيّن ف

 بالبلد؛

- 4  على النحو المبيـن في التذييل الشرائحخطط تنفيذ تقارير ومساعدة البلد في إعـداد   )ب (
 ألف؛
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المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج (
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د (
 ألف؛-4يل (د) من التذي1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  الشرائحخطط تنفيذ 

والخطة الشاملة على النحو المحدد  الشرائحتنفيذ  وخطط الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير  (ھ)
 ؛ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4في التذييل 

في حالة طلب شريحة التمويل األخيرة سنة أو أكثر قبل السنة األخيرة التي ُحدد بشأنھا ھدف   (و)
تقارير تنفيذ الشرائح السنوية، وحسبما ينطبق تقارير التحقق من المرحلة الحالية من استھالك، تقديم 

الخطة حتى إنجاز جميع األنشطة المتوخاة وتحقيق أھداف استھالك المواد 
  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (ز)

 اّم اإلشراف المطلوبة؛إجراء مھ  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل ونة، والوكاالت المنفذة المتعا

 ؛الرئيسية

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

خذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد التشاور مع البلد وأ .2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل  دوالرا أمريكيا 147من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

، على أساس الفھم أن أقصى ألف-2من التذييل  2- 1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2التذييل 
 تخفيض في التمويل ال يمكن أن يتجاوز قيمة الشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في تدابير إضافية إذا امتد عدم

 االمتثال لسنتين متتاليتين.

وفي حالة وجود حاجة إلى تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة  .2
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر 
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عاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن على أساس كل حالة على حدة مع مرا
 تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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  المرفق الثاني و العشرون
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف عمانحكومة اتّفاق بين 
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 
 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" عمان يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
 20.46ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من
 مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني  -2

، 3ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة -1في التذييل 
ستھالك للمواد يتجاوز يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي ا

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل - 1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ) من كل من المواد.للتمويل (االستھالك المؤھل المتبقي 3- 4-4و 3- 3-4و 3-2-4، 3-1-4 الصفوفمادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
ا التمويل، من حيث ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذ -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5لفقرة الفرعية وفقا لالموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستھالك 
  بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 صرف األموالشروط 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل  لن تصرف .5 البلد بالشروط  إال عندما يفياللجنة التنفيذية التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  )أ (
 ؛ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات المعنية أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف  )ب (
 التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4على ھيئة التذييل  شريحةتنفيذ  تقريرأن يكون البلد قد قدم   )ج (
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

تاح من وأن معدل صرف التمويل الم ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  - 4على ھيئة التذييل  شريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ   )د (
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

  ؛لواردة فيه في حالة الشريحة األخيرةجميع األنشطة ا

أنه بالنسبة للشرائح المستحقة في السنة (السنوات) بعد تاريخ إنجاز المرحلة السابقة من خطة إدارة   )ه (
من االتفاق الخاص  14إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (على النحو المعرف في الفقرة 

رحلة السابقة قد أنجزت، وأعيدت األموال المتبقية إلى بالمرحلة السابقة)، أن تكون جميع شرائح الم
من االتفاق المرتبط بالمرحلة  7الصندوق المتعدد األطراف (على النحو المنصوص عليه في الفقرة  

  السابقة) وقدمت تقارير إنجاز المشروعات ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية.

  الرصد

ى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتض .6
السابقة وفقاً  الشرائحألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط تنفيذ  -5

  .نفسهألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو المبالغ الموافق عليھا، جزء من ية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص توافق اللجنة التنفيذ .7
ل ـواد المحددة في التذييـالك وإزالة للمـالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھـھذه المب كل

 ألف:-1

 شريحةمسبقاً إما في خطة تنفيذ  التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق عمليات إعادة  )أ (
قائمة تقدم ثمانية  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 ندوق المتعدد األطراف؛بقواعد أو سياسات الص التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة المعتمدة  )4(
في المائة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة  عمليات إعادة  )ب (
غ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير تنفيذ الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبال

 الالحق؛ الشريحة

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة،   )ج (
يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة تنفيذ الشريحة أو تنقيح الخطة الموافق عليھا. 

يم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على ويحدد أي تقد
المناخ وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد 
على أن يؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل 

 ھذا االتفاق وفقا لذلك؛ بموجب
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أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )د (
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 

في الحادي والعشرين من سبتمبر/ األطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع 
) لن تحصل على أي مساعدة مالية. ويتم اإلبالغ عن ھذه المعلومات كجزء من خطة 2007أيلول 

  تنفيذ الشريحة؛

يلتزم البلد ببحث إمكانية استخدام األنظمة سابقة الخلط بعوامل نفخ منخفضة إمكانية االحترار   )ه (
كات الرغاوي المدرجة في الخطة إذا كان ذلك مجديا العالمي بدال من خلطھا داخليا، وذلك في شر

 من الناحيتين التقنية واالقتصادية ومقبوال من جانب الشركة؛

إلى الصندوق في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي  )و (
 وجب ھذا االتفاق.المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة المتوقعة بم

 االعتبارات ذات الصلة بقطاع خدمة التبريد

 يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ   )أ (
 فيذ المشروع؛خالل تن

الحاجة إلى تقليل اآلثار السلبية للمناخ إلى أدنى حد عند إزالة المواد يأخذ البلد بعين االعتبار   )ب (
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد؛

 ؛ومدونات الممارساتحيثما يمكن، في وضع لوائح على النظر، حسب الحاجة والبلد شجع سوف يُ   )ج (
تدابير للحد من ؛ واتخاذ السامة/أو القابلة لالشتعال ولغازات التبريد  مناآلدخال إلمعايير ل تطبيقو

إدخال البدائل الموفرة  تيسيرو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةاستيراد المعدات القائمة على 
خال إدو التقنيينتدريب المتعلقة بالتبريد  ةاألنشطة في قطاع خدم وتنفيذ ؛للطاقة والصديقة للمناخ

وإعادة تدوير وإعادة  واسترداد، واحتواء ة لغازات التبريداآلمن مثل المناولةالممارسات الجيدة 
  .إعادة التھيئةالمستردة بدال من  غازات التبريداستخدام 

 الوكاالت الثنائية والمنفذة 

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  يوافق البلد .9
كون الوكالة تعلى أن  دويوني تالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق

على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة  ، واتفق يونيبالمنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على المتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المنفذة الرئيسية 

طراف أو في إطار عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األ
 المشتركة في ھذا االتفاق.المتعاونة المنفذة  ةالوكالللوكالة المنفذة الرئيسية و/أو برنامج التقييم التابع 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  .10
وستقوم (ب).  5المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل

الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة 
باء على التوالي. -6ألف و-6في التذييلين الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة 

وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم 
 ألف.-2من التذييل  4-2و 2-2المحددة في الصفين 
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 عدم االمتثال لالتفاق

ب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسبا .11
ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه -2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھ ا، أن تعيد لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 
بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 

ألف ("تخفيضات في  -7للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل  ويعترف البلد بأنه يجوز
التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

لة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حا
الخاصة بعدم االمتثال االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ قرارات، لن تشكل الحالة 

  أعاله. 5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة توفير التمويل لعائقا أمام لھذا االتفاق 

للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر  اتى أساس أي قرارلن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل عل .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

والوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية و سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية .13
على  والوكالة المنفذة المتعاونة االطالعاالتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا 

  المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

ه خطة واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح باليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ  الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1لمنصوص عليھا في الفقرات الفرعية األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ ا

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 التحقق

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  .15
، ما لم مونتريال مصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكولھذا االتفاق. وكافة ال

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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  التذييالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

29.57 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

1.11 األولى جيم  ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون

0.79 األولى جيم  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 31.47   المجموع الفرعي

ب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  البوليوالت سابقة الخلط

 1.1 األولى جيم

32.57 األولى جيم  المجموع

 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 صفوال الصف

1-1  
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق 

قدرات استھالك من جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 األوزون)

28.32 28.32 28.32 28.32 28.32 20.46 
 غير متاح

1-2 
الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد 

قدرات من المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 
 استھالك األوزون) 

28.32 28.32 28.32 28.32 20.46 20.46 
 غير متاح

2-1 
) يونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (

 (دوالر أمريكي)
215,000 - - 50,000 - 20,000 285,000 

 19,950 1,400 - 3,500 - - 15,050 (دوالر أمريكي)  تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية 2-2

2-3 
 المتعاونة (يونيب)لوكالة المنفذة التمويل الموافق عليه ل

 (دوالر أمريكي)
83,500 - - 59,500 - 57,000 200,000 

 26,000 7,410 - 7,735 - - 10,855 أمريكي)دوالر المتعاونة (تكاليف دعم الوكالة المنفذة  2-4

 485,000 77,000 - 109,500 - - 298,500 التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع  3-1

 45,950 8,810 - 11,235 - - 25,905 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 3-2

 530,950 85,810 - 120,735 - - 324,405 التكاليف المتفق عليه (دوالر أمريكي) مجموع 3-3

 5.32  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-1-1
 3.79  من قدرات استنفاد األوزون)الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان  22-الھيدروفلوروكربون 4-1-2
 20.46  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
 0.00  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-2-1
 1.11  من قدرات استنفاد األوزون)ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان 141-الھيدروفلوروكربون 4-2-2
 0.00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3
 0.00  بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)ب المتفق على إزالته 142- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-3-1
 0.79  من قدرات استنفاد األوزون)ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان 142-الھيدروفلوروكربون 4-3-2
 0.00  األوزون)من قدرات استنفاد باألطنان ( ب142-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-3-3
 0.00  ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-4-1
 1.1  من قدرات استنفاد األوزون)ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان 141-الھيدروفلوروكربون 4-4-2
 0.00  األوزون)من قدرات استنفاد باألطنان ب الموجود في البوليوالت سابقة الخلط (141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-4-3

 .2016ديسمبر/كانون األول  31* تاريخ إنجاز المرحلة األول وفقا لالتفاق الخاص بھا: 
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األخيراع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.-2

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  تقدم فيه البيانات حسب الشريحة وتصف، سرديتقرير   )أ (
بعضھا تتصل ب ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن عمباشرة  التي أزيلت كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح واإلدخال ذي الصلة ل، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة حسب المادةتنفيذ األنشطة، 

كما االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنة التنفيذية إلى اللجن بتقديم معلوماتلألمانة 
مختلفة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بينبغي أن يسلط 

المعلومات  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنالمدرجة في الخطة، 
خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات واألخرى ذات الصلة. 

واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالمقدم الشريحةتنفيذ (خطط) 
 7 المرونة إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة

 ؛تغييرات أخرى أيمن ھذا االتفاق، أو 

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد كما   )ب (
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم 5ھو مبين في الفقرة الفرعية 

التحقق من االستھالك لجميع  ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز أثناء الفترة التي يغطيھا طلب الشريحة وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا   )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة الترابط بينجاز والمراحل الرئيسية للتنفيذ وموعد اإلن

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن التقويمية

المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف أي تغييرات ممكنة من 
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) 
  ؛أعاله

قاعدة بجميع تقارير وخطط تنفيذ الشرائح المقدمة من خالل الكمية الخاصة مجموعة من المعلومات   )د (
  ؛على اإلنترنت بيانات

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)

احدة تنفذ بشكل في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة و  .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة:

تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المشار إليھا كجزء من ھذا االتفاق، ستشير بشكل حصري إلى   (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛
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لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في  إذا كانت المراحل قيد التنفيذ  (ب)
ألف من كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد -2إطار التذييل 

الھيدروكلوروفلوروكربونية األقل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيكون أساس التحقق 
  المستقل.

  واألدوار المتعلقة بهألف: مؤّسسات الرصد  -5التذييل 
 

تتولى وزارة البيئة وشؤون المناخ حماية واستعادة وحفظ جميع النظم اإليكولوجية، والموارد الطبيعية  .1
والخدمات البيئية من أجل النھوض بالتنمية المستدامة. وھي مسؤولة أيضا عن تنفيذ السياسات الوطنية بخصوص 

دة األوزون الوطنية تحت رعاية وزارة البيئة وشؤون المناخ برصد تغير المناخ وحماية طبقة األوزون. وتقوم وح
سسات ؤاستھالك جميع المواد المستنفذة لألوزون من خالل أفرقة إقليمية. ومن المتوقع إجراء عمليات تفتيش في الم

المستنفدة لألوزون المحولة إلى التكنولوجيات ال تحتوي على المواد المستنفدة لألوزون للتأكد من عدم استخدام المواد 
 بعد إنجاز المشروع.

عرضت حكومة عمان وتنوي أن تعرض استمرار األنشطة وتأييد المشروعات على مدى السنوات القادمة  .2
على النحو المحدد في عنصر الدعم المؤسسي وقائمة األنشطة في مشروع التعزيز المؤسسي. وسيضمن ذلك نجاح 

 أي نشاط موافق عليه لعمان.

د الوثيق لجميع األنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة عنصرا أساسيا لخطة إدارة إزالة المواد يعتبر الرص .3
الھيدروكلوروفلوروكربونية ومفتاحا للتوصل إلى االمتثال. وستعقد اجتماعات تنسيق منتظمة مع أصحاب المصلحة 

الحكوميين، ومختلف االتحادات في الصناعة، ومستوردي المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وأصحاب المصلحة 
الصناعية، وجميع القطاعات المشتركة، من أجل تنفيذ االتفاقات والتدابير الالزمة لتنفيذ األنشطة االستثمارية وغير 
االستثمارية في الوقت المناسب وبطريقة منسقة. وفي قطاع التصنيع، سيتم رصد عملية التنفيذ وإنجاز اإلزالة من 

 ع على مستوى المنشأة.خالل زيارات للموق

سيتم الرصد السنوي من خالل نظام لتراخيص وحصص المواد المستنفذة لألوزون. وسيجري خبراء دوليين  .4
 .مستقلين زيارات للتحقق من المواقع

 

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 األقل ما يلي:تشمل على  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية   )أ (
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

- 4  نحو المبيـن في التذييلعلى ال تقارير وخطط تنفيذ الشريحةمساعدة البلد في إعـداد   )ب (
 ألف؛

المرتبطة بھا  الشرائحإلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة مستقل تقديم تحقّق   )ج (
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

عتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين اال  )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشريحة المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 
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والخطة الشاملة على النحو المحدد  الشريحةتنفيذ  وخطط الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير  (ھ)
، وينبغي أن تتضمن األنشطة التي نفذتھا الوكالة فيذيةألف لتقديمھا إلى اللجنة التن-4في التذييل 

 ؛المنفذة المتعاونة

في حالة طلب شريحة التمويل األخيرة سنة أو أكثر قبل السنة األخيرة التي ُحدد بشأنھا ھدف   (و)
طة استھالك، تقديم تقارير تنفيذ الشرائح السنوية، وحسبما ينطبق تقارير التحقق من المرحلة الحالية من الخ

  حتى إنجاز جميع األنشطة المتوخاة وتحقيق أھداف استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

 ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة؛  (ز)

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

 تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب لألنشطة؛  (ي)

من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ك)
منفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل  والوكالة المنفذة المتعاونة،

 معنية؛ وكالة منفذة متعاونة الرئيسية وكل

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ل)

  ؛الطلبتقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند   (م)

التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات تخطيط وتنسيق وإبالغ   (ن)
 مطلوبة لتيسير تنفيذ الخطة.

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  .2
ء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإجرا
ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرة الفرعيـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 

 ألف.-4

باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة-6التذييل   

. وھذه األنشطة محددة في الخطة مجموعـة من األنشطةالمنفذة المتعاونة مسؤولة عن  ستكون الوكالة .1
 على األقل ما يلي:الشاملة، وتشمل 

  تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

كالة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة التي تمولھا الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الو  (ب)
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، إلدراجھا في التقارير المجمعة على   (ج)
  ألف؛-4النحو الوارد في التذييل 
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تخطيط وتنسيق وإبالغ التوصل إلى توافق في اآلراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات   (د)
 مطلوبة لتيسير تنفيذ الخطة.

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

 
عن كّل  دوالرا أمريكيا 134من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1

من  2-1 الصفمن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في من أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 
، على أساس الفھم أن أقصى ألف-2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2التذييل 

 تخفيض في التمويل ال يمكن أن يتجاوز قيمة الشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في تدابير إضافية إذا امتد عدم
 االمتثال لسنتين متتاليتين.

وفي حالة وجود حاجة إلى تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة  .2
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر 

عاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن على أساس كل حالة على حدة مع مرا
 تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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  المرفق الثالث و العشرون
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف السودانحكومة اتّفاق بين 
  لمرحلة الثانية لخفض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وفقا ل

  كلوروفلوروكربونيةالمواد الھيدرو من خطة إدارة إزالة
  

 
 الغرض

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" السودان يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة .1
ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2020يناير / كانون الثاني  1قدرات استنفاد األوزون بحلول  طن من  13.17
 لبروتوكول مونتريال.

ل ـمن التذيي 2-1الصف يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في  .2
للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني  -2

، 3ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة -1في التذييل 
ستھالك للمواد يتجاوز يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي ا

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1الصف المستوى المحدد في 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل - 1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

 ) من كل من المواد.للتمويل (االستھالك المؤھل المتبقي 3-2-4و 3-1- 4 الصفينمادة في 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  .3 رھنا
حيث ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية  .4
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من 5وفقا للفقرة الفرعية الموافق عليھا ("الخطة"). و

ألف من ھذا االتفاق. -2من التذييل  2-1الصف المذكورة للمواد كما يأتي في السنوي تحقيق حدود االستھالك 
  بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله 

 شروط صرف األموال

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل  تصرف لن .5 البلد بالشروط  إال عندما يفياللجنة التنفيذية التمويل وفقا
 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعالتالية قبل 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1الصف في  أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة  )أ (
 ؛ھذا االتفاقوالسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على 

، إال إذا قررت اللجنة لجميع السنوات المعنية أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف  )ب (
 التنفيذية أن ھذا التحقق غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4على ھيئة التذييل  شريحةتنفيذ  تقريرالبلد قد قدم أن يكون   )ج (
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

وأن معدل صرف التمويل المتاح من  ،لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا
  ؛في المائة 20شريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن ال
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  - 4على ھيئة التذييل  شريحةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ   )د (
السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 

  ؛ه في حالة الشريحة األخيرةجميع األنشطة الواردة في

أنه بالنسبة للشرائح المستحقة في السنة (السنوات) بعد تاريخ إنجاز المرحلة السابقة من خطة إدارة   )ه (
من االتفاق الخاص  14إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية (على النحو المعرف في الفقرة 

بقة قد أنجزت، وأعيدت األموال المتبقية إلى بالمرحلة السابقة)، أن تكون جميع شرائح المرحلة السا
من االتفاق المرتبط بالمرحلة  7الصندوق المتعدد األطراف (على النحو المنصوص عليه في الفقرة  

  السابقة) وقدمت تقارير إنجاز المشروعات ذات الصلة إلى اللجنة التنفيذية.

  الرصد

تفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في التذييـل يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا اال .6
السابقة وفقاً  الشرائحألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط تنفيذ  -5

  .نفسهألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 

 المرونة في إعادة تخصيص األموال

أو المبالغ الموافق عليھا، جزء من تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص  توافق اللجنة التنفيذية على أن .7
ل ـواد المحددة في التذييـالك وإزالة للمـالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھـھذه المب كل

 ألف:-1

 شريحةما في خطة تنفيذ التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إ عمليات إعادة  )أ (
قائمة تقدم ثمانية  شريحة(د) أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ  5حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية 

 أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

 عدد األطراف؛بقواعد أو سياسات الصندوق المت التي يمكن أن تتعلقالمسائل  )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛ )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛

المعتمدة  الشريحةتقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ  )4(
في المائة من  30، تزيد تكاليفه عن الشريحةو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الحالية، أ

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

 الشريحةالتخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة تنفيذ  عمليات إعادة  )ب (
الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير تنفيذ 

 الالحق؛ الشريحة

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في الخطة،   )ج (
تنفيذ الشريحة أو تنقيح الخطة الموافق عليھا. يتطلب ذلك موافقة من اللجنة التنفيذية كجزء من خطة 

ويحدد أي تقديم لمطلب تغيير التكنولوجيا التكاليف اإلضافية المتصلة بھا واآلثار المحتملة على 
المناخ وأي فروق في حجم المواد المستنفدة لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد 

لة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل على أن يؤدي أي وفورات محتملة متص
 بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛
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أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير الھيدروكلوروفلوروكربون مدرجة في خطة إدارة إزالة المواد   )د (
الھيدروكلوروفلوروكربونية موافق عليھا يتبين أنھا غير مؤھلة بموجب سياسات الصندوق المتعدد 

ألطراف (أي نتيجة لملكية أجنبية أو أنشئت بعد تاريخ القطع في الحادي والعشرين من سبتمبر/ ا
) لن تحصل على أي مساعدة مالية. ويتم اإلبالغ عن ھذه المعلومات كجزء من خطة 2007أيلول 

  تنفيذ الشريحة؛

من خلطھا داخليا، وذلك  يلتزم البلد ببحث إمكانية استخدام األنظمة الھيدروكربونية سابقة الخلط بدال  )ه (
في شركات الرغاوي المدرجة في الخطة إذا كان ذلك مجديا من الناحيتين التقنية واالقتصادية 

 ومقبوال من جانب الشركة؛

إلى الصندوق في ذمة الوكاالت الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة مبالغ متبقية  ةتعاد أي  )و (
 الشريحة األخيرة المتوقعة بموجب ھذا االتفاق. المتعدد األطراف لدى االنتھاء من

 االعتبارات ذات الصلة بقطاع خدمة التبريد

 يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي: .8

الخاّصة التي قد تطرأ أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات   )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

الحاجة إلى تقليل اآلثار السلبية للمناخ إلى أدنى حد عند إزالة المواد يأخذ البلد بعين االعتبار   )ب (
  الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد؛

الممارسات، ومدونات حيثما يمكن، في وضع لوائح على النظر، حسب الحاجة والبلد شجع سوف يُ   )ج (
 الحوادث، نظرا لمخاطر القابلة لالشتعال والسامةلغازات التبريد  مناآلدخال إلمعايير ل تطبيقو

تدابير للحد من استيراد واتخاذ استخدامھا؛ ذات الصلة الناتجة عن السلبية  اآلثار الصحيةوالمحتملة 
ال البدائل الموفرة للطاقة إدخ تيسيرو المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةالمعدات القائمة على 

الممارسات إدخال و التقنيينتدريب  علىالتبريد  ةز األنشطة في قطاع خدميوترك ؛والصديقة للمناخ
غازات وإعادة تدوير وإعادة استخدام  واسترداد، واحتواء ة لغازات التبريداآلمن المناولةالجيدة و
  .إعادة التھيئةالمستردة بدال من  التبريد

 المنفذةالوكاالت 

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  يوافق البلد .9
كون الوكالة تعلى أن  دويوني تالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق

فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات  يسية")المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئ
التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج 

 المشتركة في ھذا االتفاق.للوكالة المنفذة الرئيسية التقييم التابع 

وكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون ال .10
وتوافق  (ب). 5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

-2من التذييل  2-2ئيسية بالرسوم المحددة في الصف اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الر
  ألف.
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 عدم االمتثال لالتفاق

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11
ذ يقبل البلد بأنه ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئ-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  لن يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

تي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته ال
ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات 
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا 

الخاصة بعدم االمتثال االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ قرارات، لن تشكل الحالة 
  أعاله. 5لشرائح المقبلة وفقا للفقرة توفير التمويل لعائقا أمام ا االتفاق لھذ

للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر  اتلن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار .12
  .على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد

الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. و جيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذيةسوف يست .13
على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا  االطالعوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

  االتفاق.

 تاريخ اإلنجاز

ھا في نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به خطة واالتفاق المقترن باليتم إنجاز  .14
الخطة آخر شريحة لتنفيذ ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في -2إلجمالي االستھالك في التذييل 

لسنة المالية لتنفيذ حتى نھاية ا الخطة ، فسيرجأ إتمام7(د) والفقرة 5والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
من (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

  إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك. الخطة ألف إلى حين إتمام-4التذييل 

 التحقق

روتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق ب .15
، ما لم مونتريال ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في بروتوكول

 تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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  ذييالتالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
 

التخفيضات في  نقطة البدء إلجمالي المجموعة المرفق المادة
  االستھالك

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 11.6 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون
 39.0 األولى جيم  ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 50.6 األولى جيم  المجموع
 
 

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
 

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 صفوال الصف

1-1  

جدول تخفيضات بروتوكول 
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

من المجموعة األولى (أطنان 
 قدرات استھالك األوزون)

47.4347.4347.4347.4347.43 34.25 

 غير متاح

1-2 

الحد األقصى المسموح به 
لالستھالك الكلي من مواد المرفق 
جيم، المجموعة األولى (أطنان 

 قدرات استھالك األوزون) من 

47.4342.1336.8936.8930.81 13.17 

 غير متاح

2-1 
التمويل المتفق عليه للوكالة 

) (دوالر يونيدوالمنفذة الرئيسية (
 أمريكي)

2,383,57200330,4410 36,716 2,750,729 

2-2 
تكاليف دعم الوكالة المنفذة 

 (دوالر أمريكي)  الرئيسية
166,8500023,1310 2,570 192,551 

3-1  
التمويل المتفق عليه  مجموع

 (دوالر أمريكي)
2,383,572 0 0 330,441 0 36,716 2,750,729 

3-2 
مجموع تكاليف الدعم (دوالر 

 أمريكي)
166,850 0 0 23,131 0 2,570 192,551 

3-3 
التكاليف المتفق عليه  مجموع

 (دوالر أمريكي)
2,550,422 0 0 

353,572 0 39,286 2,943,280 

4.21  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22-مجموع الھيدروفلوروكربون 4-1-1
4.28  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة  22-الھيدروفلوروكربون 4-1-2
3.11  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
27.13  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141-مجموع الھيدروفلوروكربون 4-2-1
11.87  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان (ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة 141-الھيدروفلوروكربون 4-2-2
0.00  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
  

ل ـة المحددة في التذييـفي السن األخيراع ـسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتم .1
 ألف.-2

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ -4التذييل 
  

 سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء: .1

عكس التقرير السابق، ويالتقدم المحرز منذ  الشريحة وتصفتقدم فيه البيانات حسب ، سرديتقرير   )أ (
بعضھا تتصل ب ، وكيفتسھم مختلف األنشطة فيھا المواد، وكيفبإزالة ھذه حالة البلد فيما يتعلق 

ن عمباشرة  التي أزيلت كنتيجةالمواد المستنفدة لألوزون كمية ينبغي أن يتضمن التقرير والبعض. 
لبدائل، للسماح واإلدخال ذي الصلة لوالتكنولوجيا البديلة المستخدمة  ،حسب المادةتنفيذ األنشطة، 

كما االنبعاثات ذات الصلة بالمناخ.  فيالتغير الناتج  عنإلى اللجنة التنفيذية  بتقديم معلوماتلألمانة 
مختلفة النشطة األالتقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بينبغي أن يسلط 

المعلومات  أن يوفريعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، و وأنة في الخطة، المدرج
خطة مقارنة بينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات واألخرى ذات الصلة. 

واستخدام بند ، ات، مثل التأخيروما يبرر ھذه التغييراتمن قبل  ةالمقدم الشريحةتنفيذ (خطط) 
 7 إلعادة تخصيص األموال خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة المرونة

 ؛تغييرات أخرىأي من ھذا االتفاق، أو 

تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد كما   )ب (
ر اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم (ب) من االتفاق. وما لم تقر5ھو مبين في الفقرة الفرعية 

ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع 
(أ) من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى 5السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  تسلم تقرير تحقق عنھا؛

مع إبراز أثناء الفترة التي يغطيھا طلب الشريحة التي سيُضطلع بھا وصف خطي للنشاطات   )ج (
أخذ التجارب المكتسبة والتقدم مع و األنشطة الترابط بينالمراحل الرئيسية للتنفيذ وموعد اإلنجاز و

؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتبار
وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن  .التقويمية

أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف 
. ويمكن تقديم وصف على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا بالتفصيل التغييرات التي أدخلت

بلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) األنشطة المستق
  ؛أعاله

قاعدة ط تنفيذ الشرائح المقدمة من خالل خطبجميع تقارير ومجموعة من المعلومات الكمية الخاصة   )د (
  ؛على اإلنترنت بيانات

  (د) أعاله.1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   (ھ)

في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل   .2
  متوازي، ينبغي أخذ االعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير وخطط تنفيذ الشريحة:

تفاق، ستشير بشكل حصري إلى تقارير وخطط تنفيذ الشريحة المشار إليھا كجزء من ھذا اال  (أ)
  األنشطة واألموال المشمولة بھذا االتفاق؛
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إذا كانت المراحل قيد التنفيذ لھا أھداف استھالك مختلفة للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في   (ب)
ألف من كل اتفاق في سنة معينة، فإن ھدف استھالك المواد -2إطار التذييل 

ل سيستخدم كمرجع لالمتثال لھذه االتفاقات وسيكون أساس التحقق الھيدروكلوروفلوروكربونية األق
  المستقل.

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل 
 

 الشراء التنافسيبالتعاون مع وحدة األوزون الوطنية تختار مؤسسة وطنية من خالل الوكالـة الرئيسيـة إن  .1
الھيدروكلوروفلوروكربونية. وستقدم ھذه المؤسسة تقارير مرحلية لرصد جميع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد 

سنوية عن حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لوحدة األوزون الوطنية والوكالة المنفذة 
 الرئيسية.

لتنفيذ المشروع  سوف تُنسق وحدة إدارة المشروع (الموظف الوطني المعني بالمشروع) العمل اليومي الالزم .2
وستساعد أيضا الشركات فضال عن الحكومة والمؤسسات غير الحكومية والمنظمات لتبسيط أنشطتھا لتنفيذ المشروع 

 بشكل سلس ومساعدة الحكومة في رصد التقدم في التنفيذ وإبالغ اللجنة التنفيذية.

محلية أو مستشارين مستقلين تتعاقد وسة ؤسيتم التحقق من إنجاز أھداف األداء الواردة في الخطة، من قبل م .3
 معھم الوكالة المنفذة الرئيسية.

 

  ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

 تشمل على األقل ما يلي: ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة .1

واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق   )أ (
الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة 

 بالبلد؛

- 4  على النحو المبيـن في التذييل وتقارير تنفيذ الشرائحمساعدة البلد في إعـداد خطط   )ب (
 ألف؛

المرتبطة بھا  الشرائحأن األھداف قد تحققت وأن األنشطة إلى اللجنة التنفيذية من مستقل تقديم تحقّق   )ج (
 ألف؛-4بما يتمشى مع التذييل الشرائح قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي   )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1الفقرتين الفرعيتين  المقبلة تمشيا مع الشرائحخطط تنفيذ 

والخطة الشاملة على النحو المحدد  الشرائح الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير وخطط تنفيذ  (ھ)
 ؛ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4في التذييل 

رة التي ُحدد بشأنھا ھدف في حالة طلب شريحة التمويل األخيرة سنة أو أكثر قبل السنة األخي  (و)
استھالك، تقديم تقارير تنفيذ الشرائح السنوية، وحسبما ينطبق تقارير التحقق من المرحلة الحالية من 
الخطة حتى إنجاز جميع األنشطة المتوخاة وتحقيق أھداف استھالك المواد 

  الھيدروكلوروفلوروكربونية؛

 ھّلين للمراجعات التقنيَّة؛ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤ  (ز)
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 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ح)

ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ   (ط)
  الدقيق عن البيانات؛

، بالتشاور مع البلدمن االتفاق، تحديد،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة   (ي)
 ؛الرئيسيةمنفذة الوكالة التخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

 ستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُ   (ك)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ل)

التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة بعد  .2
مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

ل ـ(ب) من التذيي1ة ـاق والفقرة الفرعيـ(ب) من االتف5ة ـرعيرة الفـألف، وفقا لما جاء بالفق-1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
 

عن كّل  دوالرا أمريكيا 175من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة  .1
من  2-1 الصفاالستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في  منمن أطنان قدرات استنفاد األوزون كيلوغرام 

، على أساس الفھم أن أقصى ألف-2من التذييل  2-1 ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف-2التذييل 
تخفيض في التمويل ال يمكن أن يتجاوز قيمة الشريحة المطلوبة. ويمكن النظر في تدابير إضافية إذا امتد عدم 

 المتثال لسنتين متتاليتين.ا

وفي حالة وجود حاجة إلى تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيھا اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة  .2
المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذھما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر 

ة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم االمتثال. وإذا لم يكن من الممكن على أساس كل حالة على حدة مع مراعا
 تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون األكبر.
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 الرابع و العشرونالمرفـق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف بوتسواناحكومة اتّفاق بين 
  الھيدروكلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد 

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" بوتسوانا حكومةيمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين  1-
من  7.15ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير / كانون الثاني  1أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 
  مونتريال.

 
من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في - 1إليھا في التذييل  المشار
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 

طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1فقي يتجاوز المستوى المحدد في الصف األ
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى - 1ھذا االتفاق لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 

  .(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد 3-1-4المحدد لكل مادة في الصف األفقي
 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ،  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3دة في التذييل في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّ 
 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  4-
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة 5ووفقا للفقرة الفرعية 

بتكليف من من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله ألف -2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في الصف 
 الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.

 
ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا

 تنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:بالشروط التالية ثمانية أسابيع قبل اجتماع اللجنة ال
 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف   ) أ(
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق. وتستثنى 

ھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة السنوات التي يوجد في
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق   ) ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4وية على ھيئة التذييل التنفيذ السن تقاريرأن يكون البلد قد قدم   (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20يد عن الشريحة الموافق عليھا سابقا يز
  بالكامل؛

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
ال السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتم

  .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا خطط التنفيذ السنوية السابقة  -5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5قاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل وف
 أعاله. 4في الفقرة 

 
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  7-

 ألف:-1ر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل ھذه المبالغ وفقاً لتغيّ 
 

ة   (أ) إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية مقدم
ة  رة الفرعي ي الفق ع ف و متوق بما ھ نوية  5حس ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق ة (د) أع دم ثماني ة تق قائم

  أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

  المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛   )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛   )2(

ذة  التغييرات  )3( ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف في المستويات السنوية للتموي
  لمختلف الشرائح؛ 

تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية،   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي ة من م 30أو إزال ي المائ وع ف جم

  تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

نوية   (ب) ذ الس ة التنفي ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي إع
ذ  ر التنفي أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ الموافق عليھا، والت

  السنوي الالحق؛

الغ   (ج) اد أي مب رة سوف تع ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل متبقي
 المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-
 لما يلي:

 
ذا االتف  (أ) ة المتاحة بموجب ھ د تطرأ أن يستعمل البلد المرون ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع ذة المعني أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100
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االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا  9-
على أن يكون الوكالة  يونيبالتي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافق 

ة ("الوكالة المنفذ المتعاونةالوكالة المنفذة ويونيدو على أن تكون المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية ") المتعاونة

التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار 
 الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.برنامج التقييم التابع ألي من 

 
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  10-

ھذه (ب). وتشمل  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
لألنشطة في التنفيذ.  ينلضمان التوقيت والتسلسل المناسب الوكالة المنفذة المتعاونةتنسيق مع الحاجة إلى الؤولية مسال
 التذييلمن خالل تنفيذ األنشطة الواردة في  الرئيسية إلى الوكالة المنفذةدعم المتعاونة ال تقدم الوكالة المنفذةسوف و
إلى  المتعاونة الرئيسية والوكالة المنفذة وتوصلت الوكالة المنفذة. الرئيسية فذةللوكالة المنالتنسيق الشامل  تحت باء-6

والمسؤوليات بموجب ھذا  اإلبالغ، وتينتوافق في اآلراء بشأن الترتيبات المتعلقة بالتخطيط المشترك بين الوكال
اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ،  وتوافقلخطة، بما في ذلك اجتماعات التنسيق العادية. لمنسق التنفيذ ال لتيسيراالتفاق 

 2-2الصفين األفقيين  الرسوم المنصوص عليھا فيب المتعاونة الرئيسية والوكالة المنفذة الوكالة المنفذة على تزويد
 ألف.-2من التذييـل  4-2و
 

واد المحددة في في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة الم 11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه  التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف ("تخفيضات في  -7القيمة المحّددة في التذييل ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل ب

التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
اق مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتف

على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 
  أعاله. 5المقبلة وفقا للفقرة 

 
لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 

  روعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أية مش
 

 والوكالة المنفذةسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية  13-
 المتعاونة كالة المنفذةوالولتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  المتعاونة
 على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق. االطالع

 
يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في  14-

ألف. وفي حالة -2مستوى االستھالك في التذييل نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 
، فسيرجأ 7(د) والفقرة 5بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 

إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات 
 ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفرعية 

 
تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-

اق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتف
 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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  التذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 11.00 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 التفاصيل الصف
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق  1-1

جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك 
 األوزون)

 غير متاح 7.15 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90

لالستھالك الكلي من مواد الحد األقصى المسموح به  2.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 

  استھالك األوزون)
 غير متاح 7.15 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90

) يونيبالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ( 1.2
 (دوالر أمريكي)

135,000 0 0 90,000 0 55,000 280,000 

المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي) تكاليف دعم الوكالة  2-2
7.5% 

17,550 0   11,700 0 7,150 36,400 

) يونيدو( المتعاونةالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  3-2
 (دوالر أمريكي)

140,000 0 0 140,000 0 0 280,000 

(دوالر أمريكي)  المتعاونةتكاليف دعم الوكالة المنفذة  4-2
7.5% 

9,800 0 0 9,800 0 0 19,600 

 560,000 55,000 0 230,000 0 0 275,000 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 3-1
 56,000 7,150 0 21,500 0 0 27,350 مجموع تكلفة الدعم (دوالر أمريكي) 3-2
 616,000 62,150 0 251,500 0 0 302,350 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3-3
 3.85  أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق ( 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-1
 0  أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا ( 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-2
 7.15  أطنان قدرات استھالك األوزون)( 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 4-1-3

  
  

  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
في السنة المحددة في  سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األخير .1

 .ألف- 2التذييل 
 

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  
  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

تقرير مسرود، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير   (أ)
ق بإز ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي ا، الس اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ال

ي أزيلت  وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون الت
دائل ذات الصلة  ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات التي أدخلت، للمساح لألمانة ب ر في االنبعاث توفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيي
ديات  رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس اخ. وينبغ لة بالمن الص
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ى الظروف  رات تطرأ عل المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على أي تغيي
ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل ى ف ا عل ر أيض تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م

أخير،  ديمھا، كحاالت الت ذ السنوية السابق تق معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفي
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا. وسيغطي من ھذا ا 7عليه في الفقرة  التفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ة  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، ويمكن 5التقرير المسرود جمي (أ) من االتف
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

ة إدارة إ  (ب) ائج خط ن نت ق م ر للتحق واد تقري تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم زال
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5الك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق من االستھ

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ة،   (ج) ديم طلب الشريحة التالي ة لتق وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمع
ابقة مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجا رب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

من  ي أن يتض ة. وينبغ نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ار؛ وس ين االعتب بع
ن  ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش الوصف أيض

رة المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وين ذا الوصف السنوات المحددة في الفق بغي أن يغطي ھ
ى الخطة 5الفرعية  (د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت عل

ة بوصفه  الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  لفرعية (ب) أعاله؛التقرير السردي بموجب الفقرة ا

ة   (د) مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. وستعدل ھ

ن السرود والوصف ا ريحة، كال م ب ش ل طل ع ك ة م نة التقويمي رة الس التقرير (انظر الفق لخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط نوية وأي 1(أ) أع ذ الس ة التنفي اله)، وخط (ج) أع

  تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

  .) أعالهد(1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   )ھ(

 بهألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة  -5التذييل  

ربع سنوي للمشروع. مرحلي رصد تنفيذ أنشطة المشروع وإعداد تقرير بوحدة األوزون الوطنية ستقوم   1
إدارة إزالة المواد برنامج الرصد فعالية جميع المشروعات المقترحة ضمن خطة  بالتالي سيضمنو

وسيقوم الدوري ألداء المشروعات الفردية.  االستعراضمن خالل الرصد المستمر والھيدروكلوروفلوروكربونية 
 .الوكالة المنفذة الرئيسية الترتيبات ذات الصلة وستعدتحقق مستقل  مستشار بإجراء

مراقبة اختصاصھا بدور بارز بشكل خاص في ترتيبات الرصد بسبب  للوكالة المنفذة الرئيسيةسيكون و  2
مرجعي في جميع برامج الرصد التدقيق للكمرجع ستُستخدم سجالتھا المواد المستنفدة لألوزون، التي من واردات ال

الوكالة المنفذة  كما ستضطلع. إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونيةضمن خطة المنفذة للمشروعات المختلفة 
صادرات غير الواردات والالصعبة المتمثلة في رصد  المھمةب الوكالة المنفذة المتعاونة، جنبا إلى جنب مع الرئيسية

من خالل وحدة األوزون  المختصةلوكاالت الوطنية لالمشورة  إسداءالمواد المستنفدة لألوزون ومن المشروعة 
  الوطنية.
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 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
 األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من   1
  

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ة  ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـمساعدة البل  (ب)

ا   (ج) تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي   (د) التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى  الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية  )ھ( والخطة الشاملة عل
الغ ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4النحو المحدد في التذييل  ى اإلب الغ عل . وتشتمل متطلبات اإلب

 ؛عن األنشطة التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة

ا  (و) دت بھ ي تعھّ ة الت ذة  ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ ة المنف الوكال
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

الغ   (ح) فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ ضمان وج
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المالئم لألنشطة؛  (ط)

رة في   (ي) ا للفق ال وفق د 11حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي  من االتف
ذة أو واللجنة المنفذة المتعاونة ة منف ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكال

 ثنائية معنية؛

   ؤشرات؛ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال الم  )ك(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ل(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
اد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك كيان مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المو

(ب) من 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1المواد المذكورة في التذييل 
  ألف.- 4التذييل 
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 : دور الوكالة المنفذة المتعاونةباء-6التذييل 
 
في الخطة الشاملة، محددة ھذه األنشطة والوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من األنشطة.  ستكون  1

  بما في ذلك على األقل ما يلي:
 

 تقديم المساعدة من أجل وضع السياسات عند اللزوم؛  (أ)

ة، وا  (ب) ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ ة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت ى الوكال لرجوع إل
 ألنشطة؛ل لضمان تسلسل منسق الرئيسيةالمنفذة 

ذة   (ج) ة المنف ى الوكال ارير إل ديم تق يةتق دة  عن الرئيس ارير الموح ي التق ا ف ذه األنشطة، إلدراجھ ا ھ وفق
  .ألف-4ألحكام التذييل 

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
عن كّل  دوالرا أمريكيا 180ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار من  11وفقا للفقرة   1

ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا -2من التذييل  2- 1كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
 ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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  المرفق الخامس و العشرون
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافليبيا  حكومةبين  اّتفاق 
  الھيدروكلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد 

  
البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في االستعمال (" ليبيا يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-

من  106.54ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
الزمنية لبروتوكول  بما يتماشى مع الجداول 2018كانون الثاني /يناير 1أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 

  مونتريال.
 

من التذييل  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-
الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2

ف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في أل-1إليھا في التذييل 
، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك 3الفقرة 

طوة النھائية في ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز - 1التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل 

  (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 1-2-4و 3-1- 4 يناألفقي ينالمستوى المحدد لكل مادة في الصف
 

اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل رھناً بامتثال البلد  3-
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ، في  -2من التذييل  1-3 المحّدد في الصف األفقي

 زمني للموافقة على التمويل").الجدول الألف (" -3اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ووفقا  4-
الستھالك السنوية لحدود ال(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق 5للفقرة الفرعية 

ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2-1كورة للمواد كما يأتي في الصف المذ
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.

 
البلد بالشروط التالية  إال عندما يفي التمويلاللجنة التنفيذية التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على  لن تصرف  -5

 من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: ثمانية أسابيعقبل 
 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف   ) أ(
فيھا الموافقة على ھذا االتفاق. وتستثنى  والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت

السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

تحقق غير أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا ال  ) ب(
 مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل  تقاريرأن يكون البلد قد قدم   (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ لألنشطة 

أن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا و
  في المائة؛ 20الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
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ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
ى موعد اكتمال السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حت

  .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
السنوية ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ  -5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على -5السابقة وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 أعاله. 4النحو المبيّن في الفقرة 

 
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء  7-

واد المحددة في ـلمبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيـق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للممن ھذه ا
 ألف:- 1التذييل 

 
نوية   (أ) ذ س ة تنفي ي خط ا ف بقاً إم ق مس إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّ

دم (د) أعاله أو كتنقي 5مقدمة حسبما ھو متوقع في الفقرة الفرعية  ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي ح لخط
  ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

  المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛   )1(

  فاق؛ التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االت  )2(

ذة   )3( ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف نوية للتموي تويات الس ي المس رات ف التغيي
  لمختلف الشرائح؛ 

ة،   )4( دة الحالي ذ السنوية المعتم تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفي
ه ع د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة التنفي ن خط اط م ة أي نش وع  30ن أو إزال ن مجم ة م ي المائ ف

  تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

ذ السنوية الموافق   (ب) إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة التنفي
نوي  ذ الس ر التنفي ي تقري أنھا ف ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ون عندئ ي تك ا، والت عليھ

  الالحق؛

في حالة أن يقرر البلد أثناء تنفيذ االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير تلك التي اقترحت في خطة إدارة   (ج)
ة كجزء  ة التنفيذي إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھا، يتطلب ذلك موافقة من اللجن

ديم دد أي تق ا. ويح ق عليھ ة المواف يح الخط نوية أو تنق ذ س ة تنفي ن خط ا  م ر التكنولوجي ب تغيي لمطل
تنفدة  واد المس روق في حجم الم اخ وأي ف ى المن ة عل ار المحتمل ا واآلث التكاليف اإلضافية المتصلة بھ
لألوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق. ويوافق البلد على أن يؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير 

 ذا االتفاق وفقا لذلك؛التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب ھ

ة   (د) أي منشأة ستحول إلى تكنولوجيا غير المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية مدرجة في خطة إدارة إزال
ة بموجب سياسات الصندوق  ر مؤھل ا غي ين أنھ ا يتب المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليھ

د ئت بع ة أو أنش ة أجنبي ة لملكي راف (أي نتيج دد األط ن  المتع رين م ادي والعش ي الح ع ف اريخ القط ت
ذه المعلومات 2007سبتمبر/ أيلول  ة بھ ة التنفيذي الغ اللجن تم إب ) لن تحصل على أي مساعدة مالية. وي

 كجزء من خطة تنفيذ الشريحة؛
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رة   )ھ( ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ راف ل دد األط ندوق المتع ى الص ة إل الغ متبقي اد أي مب وف تع س
 ب ھذا االتفاق.المتوقعة بموج

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما  8-
 يلي:

 
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ خالل   (أ)

 تنفيذ المشروع؛

د  (ب) ذ البل المقررين  أن يأخ واردة ب ل الشروط ال ار الكام ين االعتب ة بع ذة المعني ة والمنف االت الثنائي والوك
  خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو التي  9-
على أن تكون الوكالة  يونيدوء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقت يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفا

المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على 
المتعّدد األطراف أو في  عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق

 إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا  10-
(ب).  5ر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحص

 وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي
 ألف.-2من التذييـل  2-2

 
المواد المحددة في الصف في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة  11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1األفقي 
يحّق له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد 

دول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على التمويل إلى وضعه وفقاً لج
وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة 

ألف  -7ل بالقيمة المحّددة في التذييل على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التموي
("تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم سنة من السنوات، 
االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل امتثال البلد لھذا 

  أعاله. 5الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 
 
لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 

  ية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.تمويل أ
 

من الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  13-
ورية للتحقق من االمتثال لھذا على المعلومات الضر االطالعوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 االتفاق.
 

يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية  14-
ألف. وفي حالة -2السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستھالك في التذييل 

، 7(د) والفقرة 5نشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية بقاء أ
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تنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في التي تلي فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 
لى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية ألف إ-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفقرات الفرعية 

 خالف ذلك.
 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في ھذا  15-
تحدد االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
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  تذييالت

  ألف: المـواد -1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 82.52 األولى جيم 22- الھيدروكلوروفلوروكربون

 31.14 األولى جيم ب141- الھيدروكلوروفلوروكربون

 113.66     المجموع
 
 

  

  ألف: األھداف والتمويل -2التذييل 
  

 المجموع 2018 2017 2016 2015 الخصوصيات الصف
1-1 
 

جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، 
 المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 غير متاح 106.54 106.54 106.54 106.54

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد المرفق  1-2
 جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون) 

 غير متاح 106.54 118.40 118.40 122.30

) (دوالر يونيدوالتمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية ( 2-1
 أمريكي)

1,717,950 
0 0 

190,884 1,908,834 

 133,619 13,362 0 0 120,257 تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي) 2-2
 1,908,834 190,884 0 0 1,717,950 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 3-1
 133,619 13,362 0 0 120,257 تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) إجمالي 3-2
 2,042,453 204,246 0 0 1,838,207 عليھا (دوالر أمريكي)إجمالي التكاليف المتفق  3-3
 2.67  المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون) 22- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-1-1
 0.00  األوزون)من قدرات استنفاد الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان  22- الھيدروفلوروكربون 4-1-2
 79.85  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( 22-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-1-3
 23.84  ب المتفق على إزالته بموجب ھذا االتفاق (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)141- مجموع الھيدروفلوروكربون 4-2-1
 0.00  من قدرات استنفاد األوزون)ب الذي يتعين إزالته في المرحلة السابقة (باألطنان 141- الھيدروفلوروكربون 4-2-2
 7.30  من قدرات استنفاد األوزون)باألطنان ( ب141-الھيدروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  4-2-3

  
 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

 
 ألف.-2سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األخير في السنة المحددة في التذييل  .1
  

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

ر  تقرير مسرود، ترد فيه البيانات حسب  (أ) ابقة للتقري ذ السنة الس السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز من
ة  ا، وكيفي السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھ
ي أزيلت كنتيجة  ألوزون الت تنفدة ل واد المس ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على الم

رة ي  مباش لة الت دائل ذات الص تخدمة والب ة المس ا البديل ادة، والتكنولوجي ب الم طة، حس ذ األنش لتنفي
ات ذات الصلة  أدخلت، للمساح لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيير في االنبعاث

ديات ا رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس اخ. وينبغ ة بالمن لمرتبط
د،  ى الظروف في البل رات تطرأ عل ى أي تغيي ق عل بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعل
وأن يقدم غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي 

أخير، وح ديمھا، كحاالت الت ابق تق نوية الس ذ الس ة بخطة (خطط) التنفي رات مقارن االت استخدام تغيي
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من  7المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 
ع  ر المسرود جمي ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي التقري

ك أن يشمل (أ) من االتفاق، ويم5السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية  ى ذل كن باإلضافة إل
  أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

واد المشار   (ب) تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك الم
ذييل  ي الت ا ف ة -1إليھ رة الفرعي ي الفق ين ف و مب ا ھ ف، كم ة5أل رر اللجن م تق ا ل اق. وم ن االتف  (ب) م

دم  ين أن يق التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتع
ة  رة الفرعي ي الفق دد ف ى النحو المح نوات ذات الصلة عل ع الس تھالك لجمي ن االس ق م ن 5التحق (أ) م

  االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ة، مع  وصف خطي للنشاطات التي  (ج) سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلب الشريحة التالي
ين  إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بع
االعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا 

ى ا إلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل
ة  رة الفرعي اق. 5الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھذا الوصف السنوات المحددة في الفق (د) من االتف

يقدم تفسيرا لھا. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن 
ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة 

  الفرعية (ب) أعاله؛

ة   (د) ذ السنوية المقدم ذ السنوية وخطط التنفي ارير التنفي مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تق
وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. 

ة  (أ) 1التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص بالتقرير (انظر الفقرة الفرعي
ة  رة الفرعي رات في الخطة 1أعاله) والخطة (انظر الفق ذ السنوية وأي تغيي (ج) أعاله)، وخطة التنفي

  الفترات الزمنية والنشاطات؛ الشاملة، وستغطي نفس

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   )ھ(

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
      

 

وسيتم تعيين خبراء ستقوم وحدة األوزون الوطنية بعمليات التنفيذ والرصد بالتعاون مع الھيئات الحكومية.      -1
  .وطنيين ألداء مھام محددة  تتعلق بالرصد خالل تنفيذ المشروع

 
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:  1

ق  (أ) ن األداء والتحقّ ق م مان التحقّ ة  ض ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ الم
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية الخاّصة بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا قد   (ج)
 ألف؛-4أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 
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ار في استكماالت الخطة الشام  (د) ين االعتب دم المحرز بع لة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتق
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى   )ھ( املة عل ذ السنوية والخطة الش الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفي
 ؛ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4النحو المحدد في التذييل 

ذة   (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ؤھّلين للمراجعات التقنيَّ تقلين الم ين المس راء التقني ضمان تنفيذ الخب
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

دقيق   (ح) الغ ال فافية واإلب ضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالش
  البيانات؛عن 

رة   )ط( ا للفق ال وفق ل نتيجة عدم االمتث د،  11في حالة خفض التموي د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  )ي(

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  )ك(

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان  2
وكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدر

(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
عن كّل  دوالر أمريكي 144.03من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا -2من التذييل  2-1كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2-1الھدف المحدد في الصف 
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 السادس و العشرون المرفـق

  
  دولة بوليفيا المتعددة القومياتبين حكومة عدل ماتّفاق 

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  
اللجنة التنفيذية بشأن خفض يمثل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات ("البلد") و   .1

ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام قدرة  1االستخدام الخاضع للرقابة للمواد المستنفدة لألوزون الواردة في التذييل 
لالمتثال للجداول الزمنية لبروتوكول  2020يناير/ كانون الثاني  1طن بقدرات استنفاد األوزون بحلول  3.97

 مونتريال.

 2من التذييل  12د على تحقيق الحدود القصوى لالستھالك السنوي من المواد المبينة في العمود يوافق البل 2-
ألف ("األھداف والتمويل") في ھذا االتفاق فضال عن الجدول الزمني للخفض لبروتوكول مونتريال بالنسبة لجميع 

تفاق وأداء اللجنة التنفيذية اللتزاماته بشأن التمويل ألف. ويقبل البلد بأنه بقبوله ھذا اال 1المواد المشار إليھا في التذييل 
، تمنع عن طلب أو قبول المزيد من التمويل من الصندوق المتعدد األطراف فيما يتعلق 3على النحو الوارد في الفقرة 

قصى ألف ("االستھالك الكلي األ 2من التذييل  2-1بأي استھالك للمواد التي تتجاوز المستوى المحدد في العمود 
المسموح به للمواد الواردة في المرفق جيم المجموعة األولى"): الھدف) باعتبار ذلك خطوة الخفض النھائية بموجب 

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك من كل مادة من المواد تتجاوز  1ھذا االتفاق بالنسبة لجميع المواد المحددة في التذييل 
 (اإلزالة واالستھالك الباقي المؤھل). 3- 4-4و 3-3- 4و 3-2- 4و 3-1-4المستوى المحدد في األعمدة 

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
لتنفيذية ھذا ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة ا -2من التذييل  1-3التمويل المحّدد في الصف األفقي 

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 التمويل").

(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك 5وفقا للفقرة الفرعية  4-
ألف ("األھداف والتمويل") من ھذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2.1في الصف المذكورة للمواد كما يأتي 

 التحقيق المشار إليه أعاله بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  60الشروط التالية قبل ب يوما

 التمويل: للموافقة على

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ) أ(
على خطة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة 

الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج 
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ة التنفيذية أن ھذا التحقق أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجن ) ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
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الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

ذييل   (د)  ارير  -4أن يكون البلد قد قّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية على ھيئة الت ألف ("شكل تق
ة وخطط  ل الشريحة التالي ا تموي ي يُطلب فيھ التنفيذ السنوية") تغطي كل سنة تقويمية حتى السنة الت

بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة 
  الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

  
امن والستين   )ھ( اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب ى جمي أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إل

واد  ن الم الواردات م ق ب ا يتعل راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع وم
ن امتثال الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضم

ول  ي بروتوك ه ف ة المنصوص علي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي إلزال دول الزمن د للج البل
  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة  ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") - 5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن  -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 أعاله. 4في الفقرة 

 
إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في 7-

 ألف. -1ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 
 

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ سنوية وأن توافق   (أ)
ة علي رة الفرعي ي الفق يّن ف و مب ا ھ ة، كم ة التنفيذي ا اللجن ية  5ھ رات الرئيس ق التغيي (د) أعاله. وتتعل

ي  رات الت دد األطراف؛ أو التغيي ق بقواعد أو سياسات الصندوق المتع ي يمكن أن تتعل بالمسائل الت
نوية  تويات الس ي المس رات ف اق؛ أو التغيي ذا االتف ديل أي شرط من شروط ھ ى تع ؤدي إل ل ت للتموي

رامج أو  ى الب ل إل ديم تموي رائح؛ وتق ف الش ذة لمختل ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك المخصص لف
ذ  ة أي نشاط من خطة التنفي األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزال

  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

نوية إ  (ب) ذ الس ة التنفي ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي ع
ر السنوي  أنھا في التقري ة بش ة التنفيذي الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن

  المتعلق بالتنفيذ؛

رة في سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف ل  (ج) اء من الشريحة األخي دى االنتھ
 الخطة.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-
 لما يلي:

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون

 المشروع؛خالل تنفيذ 
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المقررين   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع ذة المعني أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  يوافق البلد  -9
كون الوكالة تعلى أن  دواليوني تبھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقالتي يُضطلع 

، واتفقت اليوئنديبي على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكاالت المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية")
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على ة الرئيسية المنفذة المتعاونة") تحت رئاسة الوكالة المنفذ

عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار 
  المشتركة في ھذا االتفاق.نة المتعاوالوكاالت المنفذة للوكالة المنفذة الرئيسية و/أو برنامج التقييم التابع 

 
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا - 10-

وتتضمن (ب).  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
التنسيق مع الوكاالت المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتسلسل المناسب لألنشطة في التنفيذ. ھذه المسؤولية ضرورة 

باء -6وستقوم الوكاالت المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خالل تنفيـذ األنشطة المذكورة في التذييل 
وكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة إلى توافق في التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وتوصلت ال

في اآلراء حول الترتيبات بخصوص التخطيط فيما بين الوكاالت، واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق من أجل 
حيث المبدأ، على تيسير التنفيذ المنسق للخطة، بما في ذلك اجتماعات منتظمة للتنسيق. وتوافق اللجنة التنفيذية، من 

من التذييل  6-2و 4-2و 2-2تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكاالت المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفوف 
  ألف.-2
 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2ييل من التذ 2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه  التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ّكل كيلوغرام ألف، عن  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. 

  أعاله. 5لحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل ا
 
لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

والوكالة المنفذة من الوكالة المنفذة الرئيسية و يب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية سوف يستج 13-
 والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  المتعاونة

 االتفاق.اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا 
 

يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية  14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5عليھا وفقا للفقرة الفرعية  التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية
(د) 1(ب) و1(أ) و1المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.-4من التذييل (ھ) 1و
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تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد 

  اللجنة التنفيذية غير ذلك.
 

واللجنة التنفيذية دولة بوليفيا المتعددة القوميات  يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل  -16
  للجنة التنفيذية. الثاني والسبعينفي االجتماع 

  

  تذييالت

  المواد -ألف|  1التذييل 
 

نقطة البدء للتخفيضات التجميعية في االستھالك (بقدرات استنفاد  المجموعة المرفق المادة
 األوزون)

 4.89 األولى جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.97 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.17 األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 0.07 األولى جيم * 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 6.10 األولى جيم المجموع الفرعي

ب 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
الت سابقة الخلط المتضمن البوليو

 المستوردة

 0.60 األولى جيم

 6.70 األولى جيم المجموع

  طن بقدرات استنفاد األوزون)0.004( 123- بما في ذلك كميات ال تذكر من الھيدروكلوروفلوروكربون  (*)
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  ألف: األھداف والتمويل 2التذييل 
 
 المجموع 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 *2013 2012 2011 التفاصيل الصف 

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان 

 قدرات استھالك األوزون)

n/a n/a 6.10 6.10 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 3.97 n/a 

الحد األقصى المسموح به  2.1
لالستھالك الكلي من مواد 
المرفق جيم، المجموعة األولى 

ات استھالك (أطنان قدر
  األوزون)

n/a n/a 6.10 6.10 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 3.97 n/a 

التمويل المتفق عليه للوكالة  1.2
 (ألمانيا)*المنفذة الرئيسية 

 )دوالر أمريكي(

94,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,500 

تكاليف دعم الوكالة الرئيسية  2.2
  )(دوالر أمريكي

12,285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,285 

التمويل المتفق عليه للوكالة  3.2
المنفذة المتعاونة (اليونيدو) 

  (دوالر أمريكي)

0 0 94,500 0 64,500 0 0 30,000 0 31,500 220,500 

الرئيسية تكاليف دعم الوكالة  4.2
  )(دوالر أمريكي

0 0 8,505 0 5,805 0 0 2,700 0 2,835 19,845 

التمويل المتفق عليه للوكالة  5.2
منفذة المتعاونة (اليوئنديبي) ال

  (دوالر أمريكي)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

للوكالة المتعاونة تكاليف الدعم  6.2
  (دوالر أمريكي)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

إجمالي التمويل المتفق عليه  1.3
 (دوالر أمريكي)

94,500 0 94,500 0 64,500 0 0 30,000 0 31,500 315,000 

الدعم (دوالر  مجموع تكاليف 2.3
 أمريكي)

12,285 0 8,505 0 5,805 0 0 2,700 0 2,835 32,130 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا  3.3
 (دوالر أمريكي)

106,785 0 103,005 0 70,305 0 0 32,700 0 34,735 347,130 

 1.89 تفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا اال 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 n/a التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 3.00 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0.00 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 n/a سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0.97 ب (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)

0.24 

التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق  الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
  عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)

n/a 

(أطنان قدرات استھالك  مستوردة سابقة الخلطالوارد في البوليوالت الب 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4
  األوزون)

0.00 

المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 0.00 االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)

التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق  الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-ونإزالة الھيدروكلوروفلوروكرب 2.4.4
 n/a عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)

الك (أطنان قدرات استھ الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4
 0.60  األوزون)

  تمت الموافقة على تحويل الشريحة الثانية والشرائح المتبقية من حكومة ألمانيا إلى اليونيدو في االجتماع الرابع والسبعين.  (*) 
دم المشروع ب الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة ال141-(**) يمكن أن ينفذ اليوئنديبي مشروعا واحدا إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون ط إذا ق خل

  .من حكومة دولة بوليفيا المتعددة القوميات خالل تنفيذ المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
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  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
  
قبل االجتماع الثاني في السنة المحددة  سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس 1

 ألف.-2في التذييل 
  

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1

ة الب  (أ) ى حال ق عل ابقة، وتعلي ا تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز منذ الموافقة على الشريحة الس د فيم ل
يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن 
اطات  ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ر الضوء ك لط التقري يس

يقدم غير ذلك  المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن
رات خاصة  من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغيي
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك من ھذا االتف 7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي
ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

ة  (ب) ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق واد  تقري تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني الم
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق من االستھالك 

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ة، مع   (ج) ديم طلب الشريحة التالي ع لتق ى الوقت المزم ا حت ي سيُضطلع بھ وصف خطي للنشاطات الت
ار. إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم  المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

ن أي  رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش من الوصف أيض ي أن يتض وينبغ
ذا الوصف السنة  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل

ر من  (د) من االتفاق. كما5المحددة في الفقرة الفرعية  أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  الضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ى اإلنترنت.   (د) ات عل مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في قاعدة للبيان
ق  ا يتعل ة فيم ديم ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي وب، ينبغي تق بالشكل المطل

البيانات على االنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع 
ة  رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا  (ج) أعاله)، وستغطي نفس1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني الفت
ة  رة الفرعي ا للفق (ج) 1ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
ا ي افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة الش ة المنف د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس تعل

  الرئيسية في ذلك؛
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(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل  
     

ة األوزون وحدة ستكون 1 املين والتنسيق الرصد عن مسؤولة الوطني ذ الش ة إدارة خطة لتنفي واد إزال  الم
ذة الرئيسية من بمساعدة الھيدروكلوروفلوروكربونية ة المنف تقدم .الوكال ة األوزون وحدة وس ارير الوطني ة تق  مرحلي

 مستقلين استشاريين رئيسيةالوكالة المنفذة ال وستكلف الوكالة المنفذة الرئيسية. من إلى الخطة ھذه تنفيذ حالة عن سنوية
  .الخطة في المحدد النحو على والنتائج، األداء مؤشرات من والتحقق المحرز التقدم برصد

 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو المنفذة ستكـون الوكالـة   1

  ي:التال
ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ

ة  ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لى النحو المبيـن في التذييـمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة عل  (ب)

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف؛-4على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االع  (د) تبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى   )ھ( الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
ديم-4النحو المحدد في التذييل  ة. ألف لتق ة التنفيذي ى اللجن ديم ھا إل ى تق الغ عل ات اإلب وتشتمل متطلب

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ذة   (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 المطلوبة؛ إجراء مھاّم اإلشراف  (ز)

الغ   (ح) فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ ضمان وج
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

ر  (ي) ا للفق ال وفق د  11ة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو والوكالة المنفذة المتعاونة ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛
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   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ك)

 سياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم ال  (ل)

ھيئة بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  2
 مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
دروكلوروفلوروكربون  1 ة الھي روع ازال ذ مش ديبي بتنفي ت اليوئن ا اذا قام ة م ي حال ي  141-ف ود ف ب الموج

ة البو ة ادارة ازال ى لخط ة األول ذ المرحل الل تنفي د خ دمھا البل ن أن يق ي يمك ط الت ابقة الخل توردة الس والت المس لي
ذه األنشطة الھيدروكلوروفلوروكربون، سوف تكون اليوئنديبي   د ھ تم مواصلة تحدي مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وي

  في الخطة الشاملة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:

  ديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛تق  (أ)

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

سية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئي  (ج)
      ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
دوالر أمريكي عن كّل  180من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف - 2من التذييل  2-1ن االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف قدرات استنفاد األوزون ممن كيلوغرام 
  ألف.-2من التذييل  2- 1لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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  السابع و العشرونمرفـق ال
  

  حكومة البرازيل واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافبين عدل ماتّفاق 
  بشأن تخفيض استھالك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية

  
  

ي البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض ف("  البرازيل يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
 1.194,8ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  - 1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجدول الزمني لبروتوكول  2015يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 
تنقيحه مرة واحدة، بعد تحديد خط األساس لالستھالك الالزم لالمتثال  مونتريال على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري

  .7بناء على بيانات المادة 
 

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-
ض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد الجدول الزمني للتخفيفضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في - 1المشار إليھا في التذييل 
للمواد  ، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك3الفقرة 

ألف ("الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا االتفاق لجميع المواد مواد المرفق جيم، المجموعة األولى") باعتباره الخ

، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في ألف-1المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل 
  (االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من المواد. 3-5-4و  3-4- 4، 3-3-4.، 3-2- 4،  3-1-4ة األفقي وفالصف

 
ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، عل 3- ى توفير رھنا

ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا  - 2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي
ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

 التمويل").
 

سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك (ب) من ھذا االتفاق، 5 وفقا للفقرة الفرعية 4-
ألف ("األھداف والتمويل") من ھذا االتفاق. وسيجرى -2من التذييل  2.1المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 

 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.التحقيق المشار إليه أعاله 
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  60بالشروط التالية قبل  يوما

 التمويل: للموافقة على
 

األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  أن يكون البلد قد حقق ) أ(
السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد 
الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج 

 لجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع ال

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق  ) ب(
 غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
ن السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغطي كل سنة م

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

  بالكامل؛

ذييل   (د)  ارير  -4أن يكون البلد قد قّدم إلى اللجنة التنفيذية خطة تنفيذ سنوية على ھيئة الت ألف ("شكل تق
ة  ل الشريحة التالي ا تموي ي يُطلب فيھ وخطط التنفيذ السنوية") تغطي كل سنة تقويمية حتى السنة الت

ى موعد اكتمال جميع األنشطة بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حت
  الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذه الخطة؛

امن والستين   )ھ( اع الث ى االجتم ة إل ات المقدم ع الطلب ى جمي أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إل
ا ي راخيص والحصص فيم ذ للت ي منف ام وطن ود نظ ده، بوج ا بع واد وم ن الم الواردات م ق ب تعل

الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال 
ول  ي بروتوك ه ف ة المنصوص علي واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي إلزال دول الزمن د للج البل

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

يق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دق 6-
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة  - 5التذييـل 

ق المستقّل على النحو المبيّن ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّ  -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 أعاله. 4في الفقرة 

 
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  7-

 لف. أ-1ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 
 

إعادات التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ سنوية وأن توافق   (أ)
ة  رة الفرعي ي الفق يّن ف و مب ا ھ ة، كم ة التنفيذي ا اللجن ية  5عليھ رات الرئيس ق التغيي (د) أعاله. وتتعل

د ق بقواعد أو سياسات الصندوق المتع ي يمكن أن تتعل ي بالمسائل الت رات الت د األطراف؛ أو التغيي
ل  نوية للتموي تويات الس ي المس رات ف اق؛ أو التغيي ذا االتف ديل أي شرط من شروط ھ ى تع ؤدي إل ت
رامج أو  ى الب ل إل ديم تموي رائح؛ وتق ف الش ذة لمختل ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك المخصص لف

ذ األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الح ة أي نشاط من خطة التنفي الية، أو إزال
  في المائة من مجموع تكاليف الشريحة؛ 30السنوية، تزيد تكاليفه عن 

نوية   (ب) ذ الس ة التنفي ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي إع
ة التنف ر السنوي الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجن أنھا في التقري ة بش يذي

  المتعلق بالتنفيذ؛

دروكلوروفلوروكربون المدرجة   (ج) ى الھي أي مؤسسة سوف يتم تحويلھا إلى تكنولوجيا غير معتمدة عل
في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتي وجد أنھا غير مؤھلة بموجب المبادئ 

 21طراف (بسبب الملكية األجنبية أو التأسيس بعد تاريخ االنتھاء في التوجيھية للصندوق المتعدد األ
ة 2007سبتمبر/أيلول  ة التنفيذي الغ اللجن تم إب )، لن تحصل على المساعدة. وھذه المعلومات سوف ي

 عنھا كجزء من خطة التنفيذ السنوية؛

 سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف.و   (د)
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لى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة سوف يُو 8-
 لما يلي:

 
د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمن  (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع ذة المعني ف
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  9-
التفاق. وقد وافقت اليوئنديبي على أن تكون التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا ا

[ووافقت حكومة ألمانيا على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") 
فاق. ويُوافق فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االت (الوكالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية

البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد 
 األطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.

 
القيام باألنشطة المدرجة في الخطة الشاملة والتعديالت الموافق  ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن 10-

(ب).  5عليھا في إطار الطلبات التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
المالئمين لألنشطة في وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع 

التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في 
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية –6قائمة التذييل 
نفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والمسؤوليات والوكالة الم

وتوافق الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. 
بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونةلة المنفذة الرئيسية اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكا

 ألف.- 2من التذييـل  4-2و   2-2 الصفيناألفقيين
 

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11-
لى أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو عجزه عألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
د أن يبرھن البلد على وفائه التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بع

بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. 
ألف، عن ّكل كيلوغرام  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف ضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، من تخفي
تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. 

  أعاله. 5أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا 
 
لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
 

 والوكالة المنفذة المتعاونةالوكالة المنفذة الرئيسية  ،ول من اللجنة التنفيذيةسوف يستجيب البلد ألي طلب معق 13-
اإلطالع على  والوكالة المنفذة المتعاونةلتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية 

 المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
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خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية يتم إنجاز  14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل 

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5ية التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرع
(د) 1(ب) و1(أ) و1المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية 

 ألف إلى حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.-4من التذييل (ھ) 1و
 

ّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في تنفذ جميع الشروط المح 15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
  

 رابعالواللجنة التنفيذية في االجتماع البرازيل ود بين حكومة ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعق  -16
  والستين للجنة التنفيذية.

  

  تذييالت

  ألف: المـواد - 1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

الھيدروكلوروفلورو
22-كربون

 792.0 األولى جيم

الھيدروكلوروفلورو
ب141 –كربون 

 521.7 األولى جيم

الھيدروكلوروفلورو
ب142 –كربون 

 5.6 األولى جيم

الھيدروكلوروفلورو
123-كربون

 0.3 األولى جيم

الھيدروكلوروفلورو
124-كربون

 7.7 األولى جيم

 1,327.3 األولى جيمالمجموع
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  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

لمفرداتا الصف   المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1

 المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)
 ال ينطبق 1,194.80 1,327.30 1,327.30 ال ينطبق ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  2.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك 

  األوزون)

 ال ينطبق 1,194.80 1,327.30 1,327.30 ال ينطبق ال ينطبق

 (اليونيدو)التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 )دوالر أمريكي(

4,456,257 3,400,000 3,000,000 3,000,000 *1,470,700 15,326,957 

 1,149,522 110,303 225,000 225,000 255,000 334,219  )تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي 2.2

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب)  3.2
  (دوالر أمريكي)

1,209,091 2,472,727 0 0 409,091 4,090,909 

 460,000 45,000 0 0 262,000 153,000  )(دوالر أمريكي ةمتعاونتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال 4.2
 19,417,866 1,879,791 3,000,000 3,000,000 5,872,727 5,665,348 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 1,609,522 155,303 225,000 225,000 517,000 487,219 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 21,027,388 2,035,094 3,225,000 3,225,000 6,389,727 6,152,567 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

 51.5 تھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات اس 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 0 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 740.6 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 168.8 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) ب141-ة من الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزال 1.2.4

 0 سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  ب141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 353 (أطنان قدرات استھالك األوزون) ب141-قي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتب 3.2.4

 0 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)142-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4

 0 وعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)ب التي يتعين تحقيقھا في مشر142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4

 5.6  ب (أطنان قدرات استھالك األوزون)142-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

 0 تھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات اس 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

 0 سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4

 0.3 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

 0 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 124-ن الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة م 1.5.4

 0 سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4

 7.7 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 124-يدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من الھ 3.5.4

 Arinosدوالراً أمريكياً لليوئنديبي من الشريحة الخامسة ألن مؤسسة  13 448دوالراً أمريكياً وتكاليف دعم الوكالة البالغة  179  300خصم مبلغ وقدره   *
  بالتحول بمواردھا الخاصة. ليست مؤھلة للتمويل في إطار الصندوق المتعدد األطراف وتقوم

 
  على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 

  
سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد ليس قبل االجتماع/الثاني في السنة المحددة  1

 ألف.-2في التذييل 
  

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  
  قرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:سوف يتألف ت  1
 

ا   (أ) د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز منذ الموافقة على الشريحة الس
يتعلق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن 

ر  لط التقري اطات يس ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل الضوء ك
المدرجة في الخطة، وأن يعلق على التغييرات التي تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك 
رات خاصة  من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغيي
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ادة تخصيص بخطة الشريحة ا ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت لسابق تق
ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف

ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5فقرة الفرعية المحددة في ال

  األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر (5ألف، كم م تق ا ل اق. وم ب) من االتف

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  ق عنھا؛من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحق

ة، مع   (ج) ديم طلب الشريحة التالي ع لتق ى الوقت المزم ا حت ي سيُضطلع بھ وصف خطي للنشاطات الت
ار.  إبراز الترابط بينھا وأخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين االعتب

دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش من الوصف أيض ي أن يتض ن أي وينبغ رز، فضال ع
ذا الوصف السنة  املة. وينبغي أن يغطي ھ ى الخطة الش تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ عل

ر من 5المحددة في الفقرة الفرعية  (د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتب
  الضروري إدخالھا على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ى اإلنترنت.  مجموعة من  (د) ات عل المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في قاعدة للبيان
ديم  وب، ينبغي تق ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي

قويمية مع البيانات على االنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة الت
ة  رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ا للف ة ستلم بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق رة الفرعي (ج) 1ق

ة، سوف يشمل  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
ذة  ة المنف د والوكال ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي الش

  الرئيسية في ذلك؛

(أ) إلى 1علومات الواردة في الفقرات الفرعية من موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص الم  )ھ(
  (د) أعاله.1

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل 
     

 

وزارة البيئة ھى الوزارة المسؤولةعن التنسيق الشامل للنشاطات التى ستنفذ فى خطة إدارة إزالة المواد  1.
حدة األوزون الوطنية. والمعھد البرازيلى للبيئة والموارد المتجددة الھيدرو كولورو فلورو كربونية وستقوم بدور و

الطبيعية ھو مؤسسة اإلنفاذ المتصل بوزارة البيئة والمسؤول عن اإلضطالع بالسياسات والتشريعات المتعلقة 
ليات الرصد على بالرقابة على المواد المستنفدة لألوزون. وتقوم وحدة األوزون الوطنية ( التابعة لوزارة البيئة) بعم

مستوى اإلدارة إلستھالك المواد المستنفدة لألوزون . ويقوم المعھد البرازيلى للبيئة والمواد المتجددة الطبيعية بمراقبة 
إستھالك المواد المستنفدة لألوزون ( اإلستيراد والتصدير ) عن طريق نظام إصدار التراخيص وعلى مستوى 

كاالت الرئيسية والمتعاونة مسؤولة عن تنفيذ ورصد النشاطات الواقعة تحت المستخدمين النھائيين. وستكون الو
مسؤوليتھا. وعرضت الحكومة مواصلة النشاطات والموافقة على المشروعات من خالل الدعم المؤسسى خالل 

 السنوات القادمة .
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ى خطة إدارة إزالة ويعتبر الرصد الوثيق لجميع النشاطات والتنسيق بين أصحاب الشأن عنصرا أساسيا ف 2.

المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وعنصرا رئيسيا فى الوصول الى اإلمتثال.وستعقد إجتماعات منتظمة للتنسيق 
مع أصحاب المصلحة فى الصناعة ومستوردى المواد الھيدرو كلورو فلورو كربونية وأصحاب المصلحة الحكوميين 

 الصناعية وحميع القطاعات المعنية من أجل وضع اإلتفاقات والتدابير و مختلف اإلتحادات (أى بروزون) المعنيين
الضرورية للقيام بالنشاطات اإلستثمارية وغير اإلستثمارية فى الوقت المحدد وبطريقة منسقة. و سيجرى فى قطاع 

 ت.آالتصنيع رصد عملية التنفيذ وتحقيق اإلزالة عن طريق الزيارات على مستوى المنش
 

يات رصد سنوية من خالل نظم التراخيص والحصص المتعلقة بالمواد المستنفدة لألوزون . ستجرى عمل 3.
  وسيقوم خبراء دوليون مستقلون بزيارات الى المواقع للتحقق.

  
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
وثيقـة المشروع على النحو ستكـون الوكالـة المنفذة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في   1

  التالي:
ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ

ة  ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب الخاّص
 بالبلد؛

 ؛ألف-4 للتنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـمساعدة البلد في إعـداد خطط ا  (ب)

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف؛-4على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي التأّكد من أخذ التجارب الم  (د) كتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ى   )ھ( الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
ة. -4المحدد في التذييل النحو  ة التنفيذي ى اللجن ديمھا إل ديم ألف لتق ى تق الغ عل ات اإلب وتشتمل متطلب

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ذة   (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 ئيسية؛الر

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

الغ   (ح) فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ ضمان وج
  الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)

رة  في حالة خفض التمويل  (ي) ا للفق ال وفق د  11نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو والوكالة المنفذة المتعاونة ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛
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   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ك)

 يم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقد  (ل)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
وروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكل

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  
تم موا  1 ذه األنشطة في الخطة تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وي د ھ صلة تحدي

  الشاملة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    التتابع في األنشطة؛ المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
      ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
دوالر أمريكي عن كّل  180مويل المخّصص بمقدار من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ الت 11وفقا للفقرة   1

ألف - 2من التذييل  2-1كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2- 1لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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 الثامن و العشرونالمرفـق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافحكومة المملكة األردنية الھاشمية بين عدل م اتّفاق

  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو
  
  

نفيذية فيما يتعلق بإجراء البلد") واللجنة التالمملكة األردنية الھاشمية ("يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة  1-
ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية  7201يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول  66.4
على أساس أن ھذا الرقم سوف يجري تنقيحه مرة واحدة، بعد تحديد خط األساس لالستھالك  لبروتوكول مونتريال

 . 7الالزم لالمتثال بناء على بيانات المادة 

(الحد  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-
ألف ("األھداف والتمويل")  -2) من التذييل 1تھالك المرفق ج، مواد المجموعة األقصى المسموح به إلجمالي االس

- 1الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليھا في التذييل فضال عن  من ھذا االتفاق
، يفقد الحق في 3ويل المحّددة في الفقرة ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتم

طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز المستوى المحدد 
ألف ("الحد األقصى المسموح به إلجمالي االستھالك المرفق ج، مواد -2من التذييل  2-1في الصف األفقي 

طـوة النھائيـة في التخفيضـات بموجـب ھذا االتفاق لجميع المـواد المحـددة في التذييـل عتبـاره الخ")؛ با1 المجموعـة
(االستھالك  3-2-4و  3- 1-4 ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصف األفقي- 1

 المؤھل المتبقي) من كل من المواد.

زاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھناً بامتثال البلد اللت 3-
ألف ("األھداف والتمويل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3تذييل التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في ال
 التمويل").

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. ووفقا للفقرة  4-
كورة (ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك السنوي المذ5الفرعية 

ألف ("األھداف والتمويل") من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقق المشار -2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في الصف 
 بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.إليه أعاله 

الة عدم وفاء البلد ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في ح 5-
 بالشروط التالية ثمانية أسابيع على األقل قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ) أ(
فقة على خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموا

كربونية. وتستثنى السنوات التي ال يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ 
 انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

رت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قر ) ب(
 غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 

الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من لألنشطة التي ُشرع فيھا في 
  في المائة؛ 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

 - 4أن يكون البلد قد قّدم وحصل على موافقة اللجنة التنفيذية على خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د)
مية حتى نھاية السنة التي يُطلب فيھا تمويل ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") تغطي كل سنة تقوي

الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع األنشطة الواردة فيه 
  في حالة الشريحة األخيرة؛ و

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين   )ھ(
ا بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد وم

الھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال 
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  ال لمدة ھذا االتفاق.مونتري

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة  -5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5دة في التذييل وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحدّ 
 أعاله. 4في الفقرة 

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  7-
 ألف:-1في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض 

ة   (أ) ذ سنوية مقدم بقاً في خطة تنفي ق مس يّة يجب أن تًُوثَّ ديالت رئيس إعادات التخصيص المصنّفة كتع
ة  رة الفرعي بما ھو موضح في الفق (د) أعاله ويمكن أيضا  5وموافق عليھا من اللجنة التنفيذية حس

ائق كجزء من  وفير الوث ة ت اع للجن ل أي اجتم ابيع قب ة أس دم ثماني ة تق ذ سنوية قائم يح لخطة تنفي تنق
  التنفيذية. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

  المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛   )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛   )2(

ذة ا  )3( ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف لتغييرات في المستويات السنوية للتموي
  لمختلف الشرائح؛ 

د   (ب) ة، ، تزي دة الحالي تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتم
  ھا؛في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق علي 30تكاليفه عن 

ا عن   (ج) د تكاليفھ نوية تزي ذ الس ة التنفي ن خط ة أنشطة م ر  30إزال اليف آخ وع تك ن مجم ة م ي المائ ف
  شريحة موافق عليھا؛ 

إعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، يمكن إدماجھا في خطة التنفيذ السنوية الموافق   (د)
الغ ا تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ ذ السنوي عليھا، والت ر التنفي أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي للجن

  الالحق؛ و
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رة   (ھ) ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ دد األطراف ل ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب سوف تع
 المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

بريـد، وبصفة خاصة سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات الت 8-
 لما يلي:

د تطرأ   (أ) ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛ و

المقررين الثنائية و أن يأخذ البلد والوكاالت   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب المنفذة المعنية بع
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  9-
التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة 

على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة (الوكالة  البنك الدوليووافق الة المنفذة الرئيسية") المنفذة الرئيسية ("الوك
فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على  المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية
صد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج أعمال الر

 برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المشتركة في ھذا االتفاق.

ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان تنفيذ أنشطة الخطة الشاملة مع التعديالت الموافق عليھا  10-
(ب).  5في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية  كجزء من الطلبات المقدمة الحقا، بما

وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة في 
طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في  التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاونة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن

باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد توصلت الوكالة المنفذة الرئيسية –6قائمة التذييل 
سؤوليات والوكالة المنفذة المتعاونة إلى توافق في اآلراء بشأن الترتيبات بين الوكالتين المتعلقة بالتخطيط واإلبالغ والم
وتوافق الداخلة في إطار ھذا االتفاق تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق. 

بالرسوم المبيّنـة في  والوكالة المنفذة المتعاونةاللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية 
 ألف.-2من التذييـل .4-2و   2- 2 الصفين األفقيين

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

قاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد يحّق له الحصول على التمويل وف
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

لتالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل ا
ألف، عن ّكل كيلوغرام  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة.  تناقش

 أعاله. 5وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

ار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على تمويل أية لن يخضع تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قر 12- 
 مشروعات أخرى في قطاع االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

والوكالة المنفذة من الوكالة المنفذة الرئيسية  وسوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  13-
 والوكالة المنفذة المتعاونةوبنوع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية  لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. المتعاونة

 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.
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يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في  14-
ألف. وفي حالة -2التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي مستوى االستھالك في التذييل نھاية السنة 

، فسيرجأ 7(د) والفقرة 5بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
قية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في الفقرات الفرعية إتمامھا حتى نھاية السنة التالية لتنفيذ األنشطة المتب

 ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  تنفذ جميع الشروط 15-
ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد 

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.

واللجنة التنفيذية في األردنية الھاشمية  المملكة لمعقود بين حكومةان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق ا  -16
  والستين للجنة التنفيذية.الخامس االجتماع 
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  تذييالت
  ألف: المـواد - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
 54.19 األولى جيم 22-نالھيدروكلوروفلوروكربو

 40.11 األولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون

 94.30    المجموع
 

  

 
  ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 

  

 المجموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 المفردات الصف 

جدول تخفيضات بروتوكول  1.1
مونتريال لمواد المرفق جيم، 

(أطنان قدرات المجموعة األولى 
 استھالك األوزون)

 ال ينطبق 74.7 74.7 74.7 83.0 83.0 ال ينطبق ال ينطبق  ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك  2.1
الكلي من مواد المرفق جيم، 
المجموعة األولى (أطنان قدرات 

  استھالك األوزون)

 ينطبق ال 66.4 70.5 74.7 83.0 83.0 ال ينطبق ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة  1.2
 )دوالر أمريكي( (اليونيدو)الرئيسية 

2,167,033 70,000 0 0 0 22,184 0 0 2,259,217 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
  )(دوالر أمريكي

162,527 6,300 0 0 0 1,997 0 0 170,824 

منفذة التمويل المتفق عليه للوكالة ال 3.2
المتعاونة (البنك الدولي) (دوالر 

  أمريكي)

0 1,070,100 0 0** 0 0 0 0 1,070,100 

 :ةمتعاونتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال 4.2
  )(دوالر أمريكيالبنك الدولي 

0 79,823 0 0 0 0 0 0 79,823 

إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر  1.3
 أمريكي)

2,167,033 1,140,100 0 0 0 22,184 0 0 3,329,317 

مجموع تكاليف الدعم (دوالر  2.3
 أمريكي)

162,527 86,123 0 0 0 1,997 0 0 250,647 

إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر  3.3
 أمريكي)

2,329,560* 1,226,223 0 0 0 24,181 0 0 3,579,964 

 17.44 تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على  22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 *6.88 التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 29.87 ات استھالك األوزون)(أطنان قدر 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 0.00 ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 *1.19 ھالك األوزون)سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 27.60 ب (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلط ب 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4
 ان قدرات استھالك األوزون)(أطن

0.00 

التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا  الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 (أطنان قدرات استھالك األوزون)

0.00 

 11.31  (أطنان قدرات استھالك األوزون) الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4

  .الموافق عليھا في االجتماع الستين لشركة البتراء للصناعات الھندسية والمدرجة في ھذا االتفاق  *
  .PLC، نيات والصناعات الثقيلةللھندسة واإللكترو** سحبت من المرحلة األولى األموال المرتبطة بمجمع الشرق األوسط 
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 
-2سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع الثالث في السنة المحددة في التذييل  .1

 ألف.

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  

 يذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:سوف يتألف تقرير التنف  1

ق   (أ) ا يتعل تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز منذ الموافقة على الشريحة السابقة يعبر عن حالة البلد فيم
بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يشتمل 

واد الم ادة، التقرير على الم ذ األنشطة، حسب الم ي أزيلت كنتيجة مباشرة لتنفي ألوزون الت تنفدة ل س
وفير معلومات  ة بت ت، للسماح لألمان ي أدخل والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والبدائل ذات الصلة الت
ر  لط التقري ي أن يس اخ. وينبغ ات ذات الصلة بالمن ي االنبعاث ر ف ن تغيي تج م ا ين ة عم ة التنفيذي للجن

ي الضوء  ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل ك
الخطة، وأن يعلق على أي تغييرات تطرأ على الظروف في البلد، وأن يقدم غير ذلك من المعلومات 
ة بخطة (خطط)  ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على معلومات عن أي تغييرات مقارن

ذ الس ادة تخصيص التنفي ي إع ة ف تخدام المرون االت اس أخير، وح االت الت ديمھا، كح ابق تق نوية الس
ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف

ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق
(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5في الفقرة الفرعية  المحددة

  األنشطة في السنة الحالية؛

واد   (ب) تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق تقري
رة الفر-1المشار إليھا في التذييل  ين في الفق ا ھو مب ة ألف، كم رر 5عي م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 

  ير تحقق عنھا؛من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقر

ة،   (ج) ديم طلب الشريحة التالي ة لتق وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمع
ابقة  مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

نة  ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ار؛ وس ين االعتب من بع ي أن يتض ة. وينبغ التقويمي
ن  ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش الوصف أيض
رة  ذا الوصف السنوات المحددة في الفق المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغي أن يغطي ھ

ى الخطة (د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغ5الفرعية  ييرات التي أدخلت عل
ة  س الوثيق ن نف زء م تقبلية كج طة المس ديم وصف األنش ن تق ا. ويمك يرا لھ دم تفس املة وأن يق الش

  المتضمنة التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛

ة مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية ا  (د) لمقدم
ديمھا حسب  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. وستعدل ھ
رة  التقرير (انظر الفق ن السرود والوصف الخاص ب ريحة، كال م ب ش ل طل ع ك ة م نة التقويمي الس

ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط نوي1(أ) أع ذ الس ة التنفي اله)، وخط ة وأي (ج) أع
  تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛ و
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(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  ) أعاله.د( 1

  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل  
      

ارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ھذه سيتم تنسيقه بين وحدة األوزون إن تنفيذ ورصد خطة إد  -  1
الوطنية بالتعاون مع أجھزة الحكومة ذات الصلة وأيضا الخبراء الوطنيين الذين يتم تعيينھم لمھام محددة يمكن أن تنشأ 

لوكالة المنفذة الرئيسية للتحقق من خالل تنفيذ المشروع. كما سيتم تعيين منظمة وطنية مستقلة لمراجعة من جانب ا
 االستھالك

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 

  ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تشمل على األقل ما يلي:  1

ات ا  (أ) راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ة ضمان التحقّ لداخلي
ة  ة الخاّص واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب الخاّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

ا تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھد  (ج) اف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي   (د) التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1ن الفرعيتين خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتي

ى   )ھ( الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
 ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4النحو المحدد في التذييل 

ذة ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمر  (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت اجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

الغ   (ح) فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ ضمان وج
  الدقيق عن البيانات؛

ا لل  (ط) ال وفق رة في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د  11فق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
ذة أو  والوكالة المنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منف

 ثنائية معنية؛

 ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ و  (ي)

 م السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدع  (ك)
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بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان  2
اد مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المو

(ب) من التذييل 1(ب) مـن االتفـاق والفقـرة الفرعيـة 5ألف، وفقا لما جـاء بالفقـرة الفرعيـة -1المذكورة في التذييل 
 ألف.-4

 

  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6[التذييل 
  

تشتمل على تكون الوكالة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. وتحدد ھذه األنشطة في الخطة الشاملة، و  1
  األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
  المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛ و

ذه األنش  (ج) ارير عن ھ ى تقديم تق ة عل ارير المجمع ا في التق ـة إلدراجھ ذة الرئيسي ة المنف ى الوكال طة إل
    ألف.-4النحو الوارد في التذييل 

 

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
  

دوالر أمريكي عن كّل  279من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1
- 2من التذييل  2-1م من المواد المستنفدة لألوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف كيلوغرا

  ألف.-2من التذييل  2-1ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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 التاسع و العشرونالمرفـق 
  

  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف ماليزياحكومة بين معدل اتّفاق 
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
  

البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في (" ماليزيا يمثّل ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة 1-
 438.40ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 

بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول  2016يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون بحلول 
  مونتريال.

 
من  2-1بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام  2-

الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد فضال عن  ألف ("األھداف والتمويل") -2التذييل 
ذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفي- 1المشار إليھا في التذييل 

، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد 3الفقرة 
طوة النھائية في التخفيضات بموجب ألف باعتباره الخ-2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف األفقي 

ألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتجاوز المستوى -1لجميع المواد المستنفدة لألوزون المحددة في التذييل  ھذا االتفاق
(االستھالك ، 3-7- 4، 3-6-4، 3-5-4، 3-4-4، 3-3-4، 3- 2-4، 3-1-4ة األفقي وفالمحدد لكل مادة في الصف

  المؤھل المتبقي) من كل من المواد.
 

ً بامتثال البلد اللتزاما 3- ته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ،  -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

 للموافقة على التمويل").ألف ("جدول زمني  -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 

يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط القطاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.  4-
(ب) من ھذا االتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة 5ووفقا للفقرة الفرعية 
بتكليف من ألف من ھذا االتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله -2من التذييل  2.1ي الصف للمواد كما يأتي ف

 الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 أسابيع قبل اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل: بالشروط التالية ثمانية

 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. -2من التذييل  2-1أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  ) أ(
وتستثنى والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق. 

السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة 
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق  ) ب(
 غير مطلوب؛
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ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") -4رير التنفيذ السنوية على ھيئة التذييل اد قد قدم تقأن يكون البل  (ج)
تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ 
لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 

في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد صرفت  20شريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن ال
  بالكامل؛

ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نھاية  -4أن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ سنوية على ھيئة التذييل   (د) 
ني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزم

  جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة؛

أن تكون الحكومة قدمت ما يفيد، بالنسبة إلى جميع الطلبات المقدمة إلى االجتماع الثامن والستين   )ھ(
وما بعده، بوجود نظام وطني منفذ للتراخيص والحصص فيما يتعلق بالواردات من المواد 

ھيدروكلوروفلوروكربونية، وعندما ينطبق األمر، باإلنتاج والصادرات، وبأن النظام يضمن امتثال ال
البلد للجدول الزمني إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليه في بروتوكول 

  مونتريال لمدة ھذا االتفاق.

فاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االت 6-
ألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ األنشطة التي تتضمنھا  خطط التنفيذ السنوية السابقة  - 5التذييـل 

 ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن-5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 أعاله. 4في الفقرة 

 
وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  7-

 ألف:-1ھذه المبالغ وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في االستھالك وإزالة للمواد المحددة في التذييل 
 

ة إعادات التخصيص المص  (أ) نّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ سنوية مقدم
ة  رة الفرعي ي الفق ع ف و متوق بما ھ ة  5حس دم ثماني ة تق نوية قائم ذ س ة تنفي يح لخط اله أو كتنق (د) أع

  أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

  المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطراف؛   )1(

  التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط ھذا االتفاق؛   )2(

ذة   )3( ة أو المنف االت الثنائي رادى الوك ل المخصص لف التغييرات في المستويات السنوية للتموي
  لمختلف الشرائح؛ 

البرامج أو األنشطة غير المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، تقديم تمويل إلى   )4(
ه عن  د تكاليف نوية، تزي ذ الس ة أي نشاط من خطة التنفي وع  30أو إزال ة من مجم ي المائ ف

  تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

ة التنف  (ب) ي خط ا ف يمكن إدماجھ ية، ف ديالت رئيس نّفة كتع ر المص ادات التخصيص غي نوية إع ذ الس ي
ذ  ر التنفي أنھا في تقري ة بش ة التنفيذي الغ اللجن تّم إب ذ، وي د التنفي ذ قي ي تكون عندئ الموافق عليھا، والت

  السنوي الالحق؛

إذا قرر البلد أثناء تنفيذ ھذا االتفاق إدخال تكنولوجيا بديلة غير التكنولوجيا المقترحة في خطة إدارة   (ج)
ة إزالة المواد الھيدروكلوروفلورو كربونية الموافق عليھا، يتعين الحصول على موافقة اللجنة التنفيذي

ر  دم لتغيي كجزء من خطة تنفيذ سنوية أو تنقيح للخطة الموافق عليھا. ويجب أن يُحدد في الطلب المق
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ان  اخ وأي اختالف في أطن ى المن ر المحتمل عل ا واألث اليف اإلضافية المرتبطة بھ التكنولوجيا التك
تنفا درات اس ورات ق ى أن الوف د عل ق البل ق األمر. ويواف بما ينطب ا، حس يتم إزالتھ ي س د األوزون الت

ل  توى التموي ى خفض مس تؤدي إل ا س ر التكنولوجي ة بتغيي افية المتعلق اليف اإلض ي التك ة ف المحتمل
  الشامل بموجب ھذا االتفاق وفقا لذلك؛ و

را  (د) دد األط ى الصندوق المتع ة إل الغ متبقي اد أي مب رة سوف تع ريحة األخي ن الش اء م دى االنتھ ف ل
 المتوقعة بموجب ھذا االتفاق.

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-
 لما يلي:

 
ة الت  (أ) اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ د تطرأ أن يستعمل البلد المرون ي ق

 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين   (ب) واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع ذة المعني أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

م بھا أو يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقو 9-
على أن تكون  التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافقت اليوئنديبي

الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على 
قد تُجري في إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في  عمليات التقييم الدوريّة التي

 إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
 

غ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبال 10-
(ب). وتوافق  5بموجب ھذا االتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 

من   2-2 اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المبيّنـة في الصف األفقي
 ألف.-2التذييـل 

 
البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  في حال عدم تمّكن 11-

، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 
ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق لل جنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد يحّق له الحصول على التمويل وفقا

التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 
ل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التموي

ألف ("تخفيضات في  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحّددة في التذييل 
التمويل بسبب عدم االمتثال")، عن ّكل كيلوغرام من تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 

قش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تنا
على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح 

  أعاله. 5المقبلة وفقا للفقرة 
 
ساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أ 12- 

  تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
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سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية ومن الوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ ھذا  13-
أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال االتفاق. وبنوع خاص عليه 

 لھذا االتفاق.
 

يتم إنجاز المرحلة األولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في  14-
ألف. وفي حالة - 2ه إلجمالي مستوى االستھالك في التذييل نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح ب

، فسيرجأ 7(د) والفقرة 5بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
ي الفقرات إتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وستستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا ف

 ألف إلى حين إتمامھا إال إذا حددت اللجنة التنفيذية خالف ذلك.-4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1الفرعية 
 

تنفذ جميع الشروط المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-
ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم تحدد  ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في

 اللجنة التنفيذية غير ذلك.
  

الخامس واللجنة التنفيذية في االجتماع  ماليزياان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة   -16
  ين للجنة التنفيذية.والست

 

  تذييالت

 ألف: المـواد - 1التذييل 
  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة

 (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)
  األولى جيم 123-الھيدروكلوروفلوروكربون
  األولى جيم 141-الھيدروكلوروفلوروكربون
  األولى جيم  ب141–الھيدروكلوروفلوروكربون
  األولى جيم  ب142–الھيدروكلوروفلوروكربون
  األولى جيم  21–الھيدروكلوروفلوروكربون
  األولى جيم  22–الھيدروكلوروفلوروكربون
  األولى جيم  225–الھيدروكلوروفلوروكربون

 515.76    المجموع
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 ألف: األھداف والتمويل - 2التذييل 
  

 المجموع 2016 2015 2014 2013 2012 2011 المفردات لصف 
ونتريال لمواد جدول تخفيضات بروتوكول م 1.1

المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات 
  استھالك األوزون)

 ال ينطبق 464.18 464.18 515.76 515.76ال ينطبق  ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من  2.1
مواد المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان 

  قدرات استھالك األوزون)

 ال ينطبق 438.40 464.18 515.76 515.18ال ينطبق  ال ينطبق

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 )دوالر أمريكي( (اليوئنديبي)

5,000,000 0 3,628,723 0 817,452 141,295 9,587,470 

تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر  2.2
  )أمريكي

375,000 0 272,154 0 61,309 10,597 719,060 

 9,587,470 141,295 817,452 0 3,628,723 0 5,000,000 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 719,060 10,597 61,309 0 272,154 0 375,000 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 10,306,530 151,892 878,761 0 3,900,877 0 5,375,000 إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر أمريكي) 3.3

المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4  0 
ك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھال 123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4  0 
(أطنان قدرات استھالك األوزون) 123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4  1.13 
المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4  0 
سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  141-وفلوروكربونإزالة الھيدروكلور 2.2.4  0 
(أطنان قدرات استھالك األوزون) 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4  0.94 
تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) المتفق على أ141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.3.4  94.60 
التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) أ141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4  0 
رات استھالك األوزون)(أطنان قد أ141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.3.4  67.94 
األوزون) استنفادأطنان قدرات المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلزالة من  1.4.4  0 
األوزون) ادنفأطنان قدرات استالتي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربونإزالة  2.4.4  0 
األوزون) نفادأطنان قدرات است(ب 142-الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك المؤھل المتبقي من  3.4.4  0.79 
المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 21-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4  0 
التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) 21-وفلوروكربونإزالة الھيدروكلور 2.5.4  0 
(أطنان قدرات استھالك األوزون) 21-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4  0.74 
يقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحق 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.6.4  17.25 
التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4  0 
الك األوزون)(أطنان قدرات استھ 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.6.4  332.29 
المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 225-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.7.4  0 
ن)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزو 225-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.7.4  0 
(أطنان قدرات استھالك األوزون) 225-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.7.4  0.08 
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 
- 2ل سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في االجتماع األخير في السنة المحددة في التذيي .1

 ألف.

  ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ  -4التذييل 
  

  سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:  1
 

تقرير مسرود، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية، بشأن التقدم المحرز منذ السنة السابقة للتقرير   (أ)
ا  د فيم ة البل ى حال ق عل ابق، وتعلي ا، الس اطات فيھ ھام مختلف النش ة إس واد، وكيفي ة الم ق بإزال يتعل

ي أزيلت  وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون الت
دائل ذات الصلة  ة المستخدمة والب ا البديل ادة، والتكنولوجي كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب الم

ات ذات التي أدخلت، للمساح  ر في االنبعاث لألمانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيي
ديات  رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل وء ك ر الض لط التقري ي أن يس اخ. وينبغ لة بالمن الص
ى الظروف  رات تطرأ عل المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على أي تغيي

د، وأن يق ي البل ى ف ا عل ر أيض تمل التقري ي أن يش لة. وينبغ ات ذات الص ن المعلوم ك م ر ذل دم غي
أخير،  ديمھا، كحاالت الت ذ السنوية السابق تق معلومات عن أي تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفي
ى النحو المنصوص  ذ الشريحة، عل وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفي

ررات حدوثھا. وسيغطي  7عليه في الفقرة  من ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مب
ة  رة الفرعي ع السنوات ذات الصلة المحددة في الفق اق، ويمكن 5التقرير المسرود جمي (أ) من االتف
  باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

ائج خط  (ب) ن نت ق م ر للتحق واد تقري تھالك الم ة واس واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ة إدارة إزال
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5من االستھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق 

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ة،   (ج) ديم طلب الشريحة التالي ة لتق وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا حتى نھاية السنة المزمع
ابقة مع إبراز الترابط بين األنشطة ومع  أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح الس

من  ي أن يتض ة. وينبغ نة التقويمي ب الس ة حس ي الخط واردة ف ات ال تقدم البيان ار؛ وس ين االعتب بع
ن  ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش الوصف أيض

رة المنظور أن تطرأ على الخطة الش ذا الوصف السنوات المحددة في الفق املة. وينبغي أن يغطي ھ
ى الخطة 5الفرعية  (د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت عل

ة بوصفه  الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيق
  الفقرة الفرعية (ب) أعاله؛ التقرير السردي بموجب

ة   (د) مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدم
ديمھا حسب  ين تق ي يتع ة، الت ذه المعلومات الكمي من خالل قاعدة بيانات على اإلنترنت. وستعدل ھ

ن السرود ريحة، كال م ب ش ل طل ع ك ة م نة التقويمي رة  الس التقرير (انظر الفق والوصف الخاص ب
ة  ة 1الفرعي رة الفرعي ر الفق ة (انظ اله) والخط نوية وأي 1(أ) أع ذ الس ة التنفي اله)، وخط (ج) أع

  تغييرات في الخطة الشاملة، وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛

  ) أعاله.د(1(أ) إلى 1موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من   )ھ(
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به - 5التذييل  
     

 

 ستقوم دائرة البيئة من خالل قسم حماية األوزون بإدارة عملية المراقبة وبمساعدة الوكالة المنفذة الرئيسية. 1
  
بھا الدوائر  سيتم مراقبة وتحديد االستھالك وفقا للبيانات الرسمية لتصدير واستيراد المواد التي تحتفظ 2

 الحكومية المعنية.
 
 ستقوم دائرة البيئة بتجميع البيانات والمعلومات التالية واإلبالغ عنھا سنويا في مواعيد استحقاقھا أو قبل ذلك: 3

 تقديم تقارير سنوية حول استھالك المواد ألمانة األوزون؛ و  (أ)

و  (ب) ة الم ة إزال ذ خط ي تنفي ّدم ف ول التق نوية ح ارير س ديم تق ة تق ة للجن اد الھيدروكلوروفلوروكربوني
 التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف.    

ستستخدم دائرة البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية جھة مؤھلة مستقلة إلجراء تقييم كّمي ونوعي ألداء تنفيذ    4
  خطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.

  
املة للوصول إلى المعلومات الفنية والمالية ذات العالقة بتنفيذ خطة إزالة ستتوفر لجھة التقييم اإلمكانية الك   5

  المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
  
ستعد الجھة التي ستقوم بالتقييم وتقّدم لدائرة البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية تقريرا مبدئيا متكامال عند نھاية   6

التقييم وأية توصيات للتحسين أو التعديل. كما يجب أن يشتمل التقرير كل خطة تنفيذ سنوية، شامال لنتائج عملية 
  المبدئي على حالة البلد من حيث االلتزام بشروط ھذا االتفاق.   

ستقوم جھة التقييم بإعداد تقريرھا النھائي وتقديمه لدائرة البيئة والوكالة المنفذة الرئيسية فور حصولھا على  7
  ئة والوكالة المنفذة الرئيسية.   تعليقات وشروحات دائرة البي

  
ستدعم دائرة البيئة التقرير النھائي وستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية بتقديمه إلى اجتماع اللجنة التنفيذية المعني   8

  والتقارير.مرفقا معه خطة التنفيذ السنوية 
 

 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 
 
  ئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على النحو التالي:ستكـون الوكالـة الر  1

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
ة الخا واد الھيدروكلوروفلوروكربوني ة الم ي خطة إدارة إزال يّن ف ى النحو المب ه، عل ة ب ة الخاّص ّص

 بالبلد؛

 ؛ألف-4 لمساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـ  (ب)

ا   (ج) تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھ
 ألف؛-4تمشى مع التذييل قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة التنفيذ بما ي

املة وفي   (د) التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 
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ى الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بتقارير التنفيذ ا  )ھ( لسنوية وخطط التنفيذ السنوية والخطة الشاملة عل
 ؛ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية-4النحو المحدد في التذييل 

ذة   (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

الغ   (ح) فافية واإلب مة بالش ة ومتس ة فعال ذ بطريق ذ خطة التنفي ن تنفي ن م غيلية تمّك ة تش ود آليّ ضمان وج
  الدقيق عن البيانات؛

رة   (ط) ا للفق د،  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفق د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
 كل وكالة منفذة أو ثنائية معنية؛تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل 

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ي)

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.  (ك)

الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار كيان بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم  2
مستقل وتكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد 

- 4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
 
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7ييل التذ

  
عن كّل  دوالر أمريكي 186من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار  11وفقا للفقرة   1

ألف لكل سنة لم يتحقق فيھا -2من التذييل  2- 1كيلوغرام من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2-1دد في الصف الھدف المح
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 الثالثونالمرفـق 

  
  واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطرافبيرو بين حكومة عدل ماتّفاق 

  لتخفيض إنتاج واستھالك الھيدروكلوروفلوروكربون
  
 

استخدام المواد المستنفدة  بخفضحكومة بيرو ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بين يمثل ھذا االتفاق التفاھم  .1
من قدرات استنفاذ األوزون طن  24,19 قدره("المواد") إلى مستوى مستدام ألف  - 1 التذييلالواردة في اقبة المرلألوزون 
 بروتوكول مونتريال. الزمنية الواردة في وفقا للجداول 2016 / كانون الثانييناير 1 بحلول

 

من  2-1ن في الصف األفقي يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّ  .2
ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار  -2التذييل 

ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في الفقرة -1إليھا في التذييل 
فقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعّدد األطراف بالنسبة ألي استھالك للمواد يتجاوز ، ي3

ألف باعتباره الخطوة النھائية في التخفيضات بموجب ھذا -2من التذييل  2-1المستوى المحدد في الصف األفقي 
اوز المستوى ـألف، وفيما يتعلق بأي استھالك يتج-1ييل المحددة في التذالمستنفدة لألوزون االتفاق لجميع المواد 

(االستھالك المؤھل المتبقي) من كل من  3-5-4و 3-4-4، 3-3-4، 3- 2-4، 3-1-4وف في الصف لكل مادة ددـالمح
 المواد.

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على تو .3 فير رھنا
ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا التمويل، من حيث المبدأ،  -2من التذييل  1-3التمويل المحّدد في الصف األفقي 

 ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل"). -3في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 

طاعية المقدمة إلزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية. يوافق البلد على تنفيذ ھذا االتفاق وفقا للخطط الق .4
 سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل من تحقيق حدود االستھالك المذكورة(ب) من ھذا االتفاق، 5ووفقا للفقرة الفرعية 

بتكليف من  وسيجرى التحقيق المشار إليه أعاله من ھذا االتفاق.ألف -2من التذييل  2.1للمواد كما يأتي في الصف 
 المعنية.المنفّذة الثنائية أو الوكالة 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  .5 ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
 :تمويلى الفي الجدول الزمني للموافقة عل المحددقبل اجتماع اللجنة التنفيذية ثمانية أسابيع بالشروط التالية 

ألف لجميع السنوات المعنيّة. - 2من التذييل  2-1أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة في الصف  )أ (
والسنوات المعنية ھي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة على ھذا االتفاق. وتستثنى 

نعقاد اجتماع اللجنة السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج القطرية في تاريخ ا
 التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجنة التنفيذية أن ھذا التحقق  )ب (
 غير مطلوب؛

تنفيذ") ط الرير وخطاألف ("شكل تق-4على ھيئة التذييل  السنويةتنفيذ الأن يكون البلد قد قدم تقارير  )ج (
طي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ تغ

لألنشطة التي ُشرع فيھا في الشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح من 
 في المائة؛ 20الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 

نھاية ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى  -4على ھيئة التذييل  سنويةأن يكون البلد قد قّدم خطة تنفيذ  )د (
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السنة التي يُطلب فيھا تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال 
 .جميع األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة

وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. .6
السابقة  السنويةالتنفيذ  طذ األنشطة التي تتضمنھا  خطيألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنف -5التذييـل 

ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضاً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن -5وفقاً ألدوارھا ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل 
 .أعاله 4الفقرة في 

وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أو جزء من  .7
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض  - 1لمواد المحددة في التذييل لإزالة في االستھالك وھذه المبالغ وفقا

 :.ألف

 سنويةفي خطة تنفيذ إما تعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً التخصيص المصنّفة ك عمليات إعادة )أ (
أعاله أو كتنقيح لخطة تنفيذ سنوية قائمة تقدم ثمانية  (د) 5في الفقرة الفرعية  مقدمة حسبما ھو متوقع

 بما يلي:. وتتعلق التغييرات الرئيسية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليھا

 ؛تي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد األطرافالمسائل ال )1(

  ؛ ھذا االتفاقشروط التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من  )2(

التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكاالت الثنائية أو المنفذة  )3(
  لمختلف الشرائح؛ 

المدرجة في خطة التنفيذ السنوية المعتمدة تقديم تمويل إلى البرامج أو األنشطة غير  )4(
في المائة من  30الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة التنفيذ السنوية، تزيد تكاليفه عن 

  مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليھا؛

 السنويةتنفيذ الإعادات التخصيص غير المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة  )ب (
التنفيذ التي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في تقرير الموافق عليھا، و
 السنوي الالحق؛

سوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد األطراف لدى االنتھاء من الشريحة األخيرة  )ج (
 .المتوقعة بموجب ھذا االتفاق

شطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األن .8
 لما يلي:

أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب ھذا االتفاق لمعالجة االحتياجات الخاّصة التي قد تطرأ  )أ (
 خالل تنفيذ المشروع؛

بالمقررين أن يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنفذة المعنية بعين االعتبار الكامل الشروط الواردة  )ب (
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

ة الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو ـيوافق البلد على تحمل المسؤولي .9
االتفاق. ووافق اليوئنديبي على أن يكون الوكالة التي يُضطلع بھا نيابة عنه من أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا 

ذة الرئيسية ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة المتعاونة تحت إشراف الوكالة المنفذة الرئيسية. فيما المنف
العمل المعنية  يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم التي قد تُجري في إطار برامج
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 ةالمشتركة المنفذ التطراف أو في إطار برنامج التقييم التابع ألي من الوكالصندوق المتعّدد األفي االرصد والتقييم ب
 في ھذا االتفاق.

ضمان التخطيط المنسق لجميع األنشطة وتنفيذھا واإلبالغ عنھا ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن  .10
وتشمل ھذه  )(ب 5 وفقا للفقرة الفرعيةبما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل بموجب ھذا االتفاق، 

وسوف  المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت السليم وتتابع األنشطة في التنفيذ.
لى تساند وكالة التنفيذ المتعاونة وكالة التنفيذ الرئيسية، وتوصلت الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة إ

توافق اآلراء بشأن الترتيبات المتعلقة بالتخطيط المشترك بين الوكالتين واإلبالغ والمسؤوليات بموجب ھذا االتفاق 
لتيسير التنفيذ المنسق للخطة بما في ذلك اجتماعات التنسيق المنتظمة. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على 

 ألف.-2من التذييل  4-2و 2-2الة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفين تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية والوك

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  .11
دئذ يقبل البلد بأنه لن ، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعنألف-2من التذييل  2-1الصف األفقي 

ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد  يحّق له الحصول على التمويل وفقا
منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه زمني التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول 

التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته 
تخفيضات في (" ألف -7المحّددة في التذييل  بالقيمةويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل 

ت االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، من تخفيضا كيلوغرام، عن ّكل ")التمويل بسبب عدم االمتثال
مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق 

ام الشرائح على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أم
 .أعاله 5المقبلة وفقا للفقرة 

تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  عناصر خضعتلن  .12
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

والوكالة المنفذة المتعاونة  الوكالة المنفذة الرئيسيةو لتنفيذيةالبلد ألي طلب معقول من اللجنة ا يمتثلسوف  .13
 والوكالة المنفذة المتعاونة للوكالة المنفذة الرئيسيةوعلى وجه الخصوص، سوف تتيح لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. 

 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في ن المرحلة األولى ميتم إنجاز  .14
ألف. وفي حالة -2االستھالك في التذييل مستوى نھاية السنة التالية آلخر سنة يحدد فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي 

، فسيرجأ 7(د) والفقرة 5رة الفرعية بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفق
الفقرات تستمر أنشطة اإلبالغ المنصوص عليھا في سإتمامھا حتى نھاية السنة المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. و

 ذلك. خالفاللجنة التنفيذية ت حدد إال إذاإلى حين إتمامھا ألف -4من التذييل (ھ) 1(د) و1(ب) و1(أ) و1 الفرعية

المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  وطالشرتنفذ جميع  .15
تحدد ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتفاق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم 

 .اللجنة التنفيذية غير ذلك

للجنة التنفيذية االتوصل إليه بين حكومة بيرو واللجنة التنفيذية في اجتماع االتفاق الذي تم  يحل محل محدثالاالتفاق   .16
  .الثامن والستين
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  تذييالت
  

  ألف: المـواد -1التذييل 
  

  نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك المجموعة المرفق المادة
 (باألطنان من قدرات استنفاد األوزون)

 23.85 ألولىا جيم 22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.06 األولى جيم 124-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.79 األولى جيم ب141-الھيدروكلوروفلوروكربون
 1.18 األولى جيم ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 26.88 األولى جيم المجموع الفرعي
ب المتضمن 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

 * في البوليوالت السابقة الخلط المستوردة
 تحدد فيما بعد األولى جيم

 26.88   المجموع
 تزال خالل المرحلة الثانية.  *
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  ألف: األھداف والتمويل - 2لتذييل ا
 

الص
 ف

 المجموع 2016 2015 2014 2013 2012  التفاصيل

الجدول الزمني للتخفيض المحدد في بروتوكول  1.1
مونتريال الوارد في المرفق جيم، مواد الفئة 

  األولى
  من قدرات استنفاذ األوزون)(طن 

n/a 26.88 26.88 24.19 24.19 n/a 

الحد األقصى إلجمالي االستھالك المسموح به  2.1
  الوارد في المرفق جيم، مواد الفئة األولى

  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

n/a 26.88 26.88 24.19 24.19 n/a 

 التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية 1.2
(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي) (دوالر 

  أمريكي)

108,000 0 0 100,000 24,671 232,671 

  تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية  2.2
  (دوالر أمريكي)

9,720 0 0 9,000 2,220 20,940 

للوكالة المنفذة المتعاونة  التمويل الموافق عليه 3.2
  (اليونيب) (دوالر أمريكي)

25,000 0 0 20,000 5,000 50,000 

(دوالر  للوكالة المنفذة المتعاونةتكاليف الدعم  4.2
  أمريكي)

3,250 0 0 2,600 650 6,500 

 282,671 29,671 120,000 0 0 133,000  إجمالي التمويل الموافق عليه (دوالر أمريكي) 1.3
 27,440 2,870 11,600 0 0 12,970  إجمالي تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3
 310,111 32,541 131,600 0 0 145,970  إجمالي التكاليف الموافق عليه (دوالر أمريكي) 3.3
المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ  22-إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

  األوزون)
1.95 

تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ  المتفق على 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4
  األوزون)

0 

 21.90  المتبقي المؤھل (طن من قدرات استنفاذ األوزون) 22-استھالك الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4
ت استنفاذ المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرا 124 -إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

  األوزون)
0 

المتفق على تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ  124 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4
  األوزون)

0 

 0.06  (طن من قدرات استنفاذ األوزون) المتبقي المؤھل 124 -ناالھيدروكلوروفلوروكربواستھالك  3.2.4
المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ ب 141 -لھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي إزالة ا 1.3.4

  األوزون)
1.79 

المتفق على تحقيقھا في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات ب 141 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
  استنفاذ األوزون)

0 

 0  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المتبقي المؤھل  ب 141 -نواالھيدروكلوروفلوروكرباستھالك  3.3.4
المتفق على تحقيقه بموجب ھذا االتفاق (طن من قدرات استنفاذ ب 142 -إجمالي إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4

  األوزون)
0 

سابقا (طن من قدرات  المتفق على تحقيقھا في المشروعات المعتمدةب 142 -إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
  استنفاذ األوزون)

0 

 1.18  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)المتبقي المؤھل  ب 142 -ناالھيدروكلوروفلوروكربواستھالك  3.4.4
ب الوارد في البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا المتفق على 141 -الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي إزالة  1.5.4

  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)ا االتفاق تحقيقه بموجب ھذ
0 

ب الوارد في البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا المتفق على 141 -الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي إزالة  2.5.4
  في المشروعات المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاذ األوزون) تحقيقه

0 

الوارد في البوليوالت المستوردة المخلوطة سابقا المتبقي المؤھل  ب 141 -ناالھيدروكلوروفلوروكربواستھالك  3.5.4
  (طن من قدرات استنفاذ األوزون)

يتم 
 تحديده
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 ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل -3التذييل 
 
-2ذييل في السنة المحددة في التاألخير في االجتماع  اسيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليھ .1

 ألف.
  

  تنفيذ الألف : شكل تقارير وخطط  -4التذييل 
  
 من خمسة أجزاء:لطلب كل شريحة تنفيذ ال ةوخطالتنفيذ تألف تقرير يسوف  .1

 منذ السنة السابقة للتقريربشأن التقدم المحرز  ، ترد فيه البيانات حسب السنة التقويمية،تقرير مسرود )أ (
لق بإزالة المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، السابق، وتعليق على حالة البلد فيما يتع

وينبغي أن يشتمل التقرير على المواد المستنفدة لألوزون التي أزيلت وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. 
كنتيجة مباشرة لتنفيذ األنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والبدائل ذات الصلة 

مانة بتوفير معلومات للجنة التنفيذية عما ينتج من تغيير في االنبعاثات ذات التي أدخلت، للمساح لأل
وينبغي أن يسلط التقرير الضوء كذلك على اإلنجازات والخبرات والتحديات الصلة بالمناخ. 

تغييرات تطرأ على الظروف أي المرتبطة بمختلف النشاطات المدرجة في الخطة، وأن يعلق على 
غير ذلك من المعلومات ذات الصلة. وينبغي أن يشتمل التقرير أيضا على في البلد، وأن يقدم 

السابق تقديمھا، كحاالت التأخير، التنفيذ السنوية  مقارنة بخطة (خطط)معلومات عن أي تغييرات 
وحاالت استخدام المرونة في إعادة تخصيص المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص 

ھذا االتفاق، أو غير ذلك من التغييرات، وأن يقدم مبررات حدوثھا. وسيغطي  من 7عليه في الفقرة 
(أ) من االتفاق، ويمكن 5التقرير المسرود جميع السنوات ذات الصلة المحددة في الفقرة الفرعية 
 باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن األنشطة في السنة الحالية؛

إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد  تقرير للتحقق من نتائج خطة إدارة )ب (
(ب) من االتفاق. وما لم تقرر 5ألف، كما ھو مبين في الفقرة الفرعية -1المشار إليھا في التذييل 

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5تھالك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق من االس

 من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

الشريحة التالية،  حتى نھاية السنة المزمعة لتقديم طلبوصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بھا  )ج (
المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة  أخذ التجاربمع و األنشطة مع إبراز الترابط بين

. وينبغي أن يتضمن ؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويميةبعين االعتبار
الوصف أيضا اإلشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضال عن أي تغييرات ممكنة من 

المحددة في الفقرة  السنواتي أن يغطي ھذا الوصف المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. وينبغ
على الخطة  بالتفصيل التغييرات التي أدخلت(د) من االتفاق. كما ينبغي أن يحدد الوصف 5الفرعية 

. ويمكن تقديم وصف األنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا
 ؛رعية (ب) أعالهالتقرير السردي بموجب الفقرة الف

ط التنفيذ السنوية المقدمة خطو بجميع تقارير التنفيذ السنويةمجموعة من المعلومات الكمية الخاصة  )د (
. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب على اإلنترنت قاعدة بياناتمن خالل 

التقرير (انظر الفقرة السنة التقويمية مع كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب
وخطة التنفيذ السنوية وأي (ج) أعاله)، 1(أ) أعاله) والخطة (انظر الفقرة الفرعية 1الفرعية 

 وستغطي نفس الفترات الزمنية والنشاطات؛تغييرات في الخطة الشاملة، 

 ؛) أعاله.ھ(1(أ) إلى 1حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من  منموجز تنفيذي  )ه (
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  األف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة بھ -5 التذييل
 
توجد وحدة الرصد داخل المكتب التقني لألوزون وتشمل مسؤولياته مايلي: التنفيذ اليومي ألنشطة المشروع،  .1

والرصد المنتظم لھذه األنشطة والنتائج، والتقدم في التكنولوجيات البديلة للھيدروكلوروفلوروكربون واالتجاھات في 
ق المحلية للمواد المستنفدة لألوزون، واإلرشاد التقني للمنتفعين من المشروع، وإعداد التقارير السنوية وغيرھا األسوا

من التقارير المرحلية لتقديمھا للجنة التنفيذية  وستتولى وحدة المراجعة لدى وكالة الوزارة للصناعة عمليات الرصد 
 مة بيرو.اإلداري وفقا للقواعد واإلجراءات الخاصة بحكو

  
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

 
 :على النحو التالي في وثيقـة المشروعطة تحدد نشمن األولة عن مجموعـة ؤستكـون الوكالـة الرئيسيـة مس .1

ضمان التحقّق من األداء والتحقّق المالي بمقتضى ھذا االتفاق واإلجراءات والمتطلّبات الداخلية  )أ (
الخاّصة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية إزالة إدارة ى النحو المبيّن في خطة الخاّصة به، عل

 بالبلد؛

 ألف؛-4 والتقاريــر الالحقـة على النحو المبيـن في التذييـل التنفيذ طمساعدة البلد في إعـداد خط )ب (

ة المرتبطة بھا للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنويمستقل إلى اتحقّق  تقديم )ج (
 ؛ألف-4تنفيذ بما يتمشى مع التذييل القد أُكملت على النحو المبيّن في خطة 

التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في استكماالت الخطة الشاملة وفي  )د (
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين  السنويةتنفيذ الخطط 

والخطة الشاملة على  بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنويةالوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة  )ه (
ة، وتشمل متطلبات اإلبالغ عن األنشطة ألف لتقديمھا إلى اللجنة التنفيذي-4النحو المحدد في التذييل 

 ؛التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة

التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّة التي تعھّدت بھا الوكالة المنفذة  ضمان تنفيذ الخبراء )و (
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛ )ز (

تنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية واإلبالغ الضمان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من تنفيذ خطة  )ح (
 الدقيق عن البيانات؛

 الوكالة المنفذة المتعاونة وضمان التتابع السليم لألنشطة؛التنسيق المشتركة ألنشطة  )ط (

 ،من االتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد 11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتثال وفقا للفقرة  )ي (
، وتمويل كل وكالة منفذة أو تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانيةوالوكالة المنفذة المتعاونة 

 ؛ثنائية مشاركة

 ان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛ضم )ك (

 تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب. )ل (
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 كيانبعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار  .2
تكليفه بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد مستقل و

-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية -1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 المتعاونةألف: دور الوكالة المنفذة  -6التذييل 
 
ى الوكالة المنفذة المتعاونة المسؤولة عن طائفة من األنشطة. وتحدد ھذه األنشطة في الخطة الشاملة بما تتول .1

 في ذلك مايلي على األقل:

 تقديم المساعدة في وضع السياسات عندما يطلب ذلك؛ )أ (

لة المنفذة مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الممولة من الوكالة المنفذة المتعاونة وإحالتھا للوكا )ب (
 الرئيسية لضمان التتابع المنسق لألنشطة؛

تقديم تقارير للوكالة المنفذة الرئيسية عن ھذه األنشطة إلدراجھا في التقارير بحسب ما جاء في  )ج (
 ألف.-4التذييل 

  
  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 

  
عن كّل  دوالرا أمريكيا 151 التمويل المخّصص بمقدارمن ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ  11وفقا للفقرة  .1

ألف -2من التذييل  2-1يتجاوز المستوى المحدد في الصف الذي من االستھالك قدرات استنفاد األوزون من  كيلوغرام
 ألف.-2من التذييل  2-1لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 

    معينالخاصة بقطاع ترتيبات ال: ألف -8التذييل 
 
 (الصفوف 2016عام التمويل المتفق عليه لاإلفراج عن قبل  استيفاؤھاھذا القسم الشروط المحددة الالزم  يلخص  .1
  ):ألف -2 في التذييل  3.3إلى  1.3ومن   4.2 إلى  1.2من
  

 المخرجات العنصر
اإلطار السياسي والقانوني والمؤسسي 

 (اليونيب)
  المتعددةشراء معرفين لغازات التبريد تم 

  فئات تدريبية 4تم تقديم 
  ضابط جمارك 50تم تدريب 
 سمسار جمارك 40تم تدريب 

قطاع خدمات التبريد وتكييف الھواء 
 (اليوئنديبي)

  تم تركيب مجموعتين من معدات مختبرات التنظيف
  تم إنشاء مجموعتين من معدات وأدوات التدريب

  من مراكز التدريب 2تم تجھيز 
  مدربا 20تم بناء قدرات 

 فنيا 100تم تدريب 
ب النقي 141 -تمت صياغة مشروع فرض الحظر على الھيدروكلوروفلوروكربون الرصد والتقييم وتقديم التقارير (اليوئنديبي)

  )2017يناير/ كانون الثاني  1(اإلنفاذ من 
  تم إعداد تقرير مرحلي واحد
  تم عقد اجتماعين استشاريين

  قلتقرير التحقق المست 1تم تقديم 
 تم رصد وإنجاز المشروع
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  الحادي و الثالثون المرفـق
  

  بين حكومة جمھورية فنزويال البوليفارية واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد األطراف معدل تّفاقا
  كلوروفلوروكربونيةبشأن تخفيض استھالك المواد الھيدرو

  
يذية فيما يتعلق بإجراء ھذا االتفاق التفاھم بين حكومة جمھورية فنزويال البوليفارية ("البلد") واللجنة التنف  1-

ألف ("المواّد") إلى كمية ثابتة قدرھا  -1تخفيض في االستعمال المراقب للمواّد المستنفدة لألوزون المحّددة في التذييل 
بما يتماشى مع الجداول الزمنية  2015يناير / كانون الثاني  1من أطنان قدرات استنفاد األوزون قبل حلول  186.3

  .اللبروتوكول مونتري

من  2-1يوافق البلـد على االلتزام بحدود االستھالك السنوي للمواّد على النحو المبيّن في الصف األفقي  2-
ألف ("األھداف والتمويل") فضال عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد  -2التذييل 
له ھذا االتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعھّداتھا بالتمويل المحّددة في ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبو-1المشار إليھا في التذييل 
 داوملل كالھتسا يأل ةبسنالب فارطأال دّدعتمال قودنصال نم ليومتال نم ديزم يقّلت وأ بلط يف قحال دقفي ،3الفقرة 

ي  ف األفق ي الص دد ف توى المح اوز المس 1يتج ذييل  2- ن الت 2م موح- ى المس د األقص ف ("الح  أل
وة اره الخط دف) باعتب ى": الھ ة األول م، المجموع رفق جي واد الم ن م ي م تھالك الكل ه لالس  ب
ي ددة ف آلزون المح تنفدة ل واد المس ع الم اق لجمي ذا االتف ب ھ ات بموج ي التخفيض ة ف  النھائي
ذييل  1الت ي- ادة ف ل م دد لك توى المح اوز المس تھالك يتج أي اس ق ب ا يتعل ف، وفيم  أل

ة  فوف األفقي 3.1.4الص ن3.6.4 و3.5.4و  3.4.4 ،3.3.4 ،3.2.4 ، ي) م ل المتبق تھالك المؤھ   (االس
واد   .كل من الم

ً بامتثال البلد اللتزاماته المحددة في ھذا االتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير  3- رھنا
يل") للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية ھذا ألف ("األھداف والتمو -2من التذييل  1-3 التمويل المحّدد في الصف األفقي

ألف ("جدول زمني للموافقة على  -3التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحّددة في التذييل 
 التمويل").

سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقّل بتكليف من الوكالة المنفّذة ذات الصلة من تحقيق حدود االستھالك  4-
ألف ("األھداف والتمويل") من ھذا االتفاق، على النحو المبيّن -2من التذييل  2.1مذكورة للمواد كما يأتي في الصف ال

 (ب) من ھذا االتفاق. 5في الفقرة الفرعية 

ً للجدول الزمني للموافقة على التمويل في حالة عدم وفاء البلد  5- ستمتنع اللجنة التنفيذية عن تقديم التمويل وفقا
ً على األقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المعني على النحو المبيّن في الجدول الزمني  60الشروط التالية قبل ب يوما

 التمويل: للموافقة على

أن يكون البلد قد حقق األھداف المحددة لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية ھي جميع  ) أ(
على خطة إدارة إزالة المواد السنوات منذ السنة التي تمت فيھا الموافقة 

الھيدروكلوروفلوروكربونية. وتستثنى السنوات التي يوجد فيھا التزام باإلبالغ ببيانات البرامج 
 القطرية في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

ة التنفيذية أن ھذا التحقق أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق ھذه األھداف، إال إذا قررت اللجن ) ب(
 غير مطلوب؛

ألف ("شكل تقارير وخطط تنفيذ -4رير عن تنفيذ الشريحة على ھيئة التذييل اأن يكون البلد قد قدم تق  (ج)
الشرائح") تغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، وتشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من 

لشرائح الموافق عليھا سابقا وأن معدل صرف التمويل المتاح التنفيذ لألنشطة التي ُشرع فيھا في ا
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في المائة وأن الشرائح األخرى الموافق عليھا قد  20من الشريحة الموافق عليھا سابقا يزيد عن 
  صرفت بالكامل؛

ذييل   (د)  ة الت ى ھيئ ذ الشرائح عل ة خطة لتنفي ة التنفيذي ى اللجن ّدم إل د ق د ق ون البل ألف ("شكل  -4أن يك
ل الشريحة تق ا تموي ي يُطلب فيھ ى السنة الت ارير وخطط تنفيذ الشرائح") تغطي كل سنة تقويمية حت

ع  ال جمي ى موعد اكتم التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، بما في ذلك ھذه السنة نفسھا، أو حت
  ه الخطة؛األنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة األخيرة، وأن يكون قد حصل على موافقتھا على ھذ

 
أنه، لجميع التقديمات إبتداءا من االجتماع الثامن والستين وما بعد ذلك، ورد تأكيد من الحكومة   ھــ)

المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بوجود نظام وطني منفذ للترخيص وحصص الواردات من 
ثال البلد لجدول وكلما كان قابال للتطبيق، واالنتاج والصادرات وأن النظام قادر على ضمان امت

 إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لبروتوكول مونتريال خالل مدة ھذا االتفاق.
  

سوف يضمن البلد إجراء رصد دقيق ألنشطتـه بمقتضى ھذا االتفاق. وسوف ترصد المؤّسسات المحّددة في  6-
ً ألدوارھا  ةطة تنفيذ الشريحة السابقألف ("مؤّسسات الرصد واألدوار") وتبلغ عن تنفيذ نشاطات خ -5التذييـل  وفقا

ً للتحقّق المستقّل على النحو المبيّن في الفقرة  - 5ومسؤولياتھا المحّددة في التذييل  ألف. وسيخضع ھذا الرصد أيضا
 (ب).5الفرعية 

و جزء من وتوافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص المبالغ الموافق عليھا، أ 7-
ً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض وإزالة للمواد المحددة في التذييل  ألف. وإعادات -1ھذه المبالغ وفقا

التخصيص المصنّفة كتعديالت رئيسيّة يجب أن تًُوثَّق مسبقاً في خطة تنفيذ الشريحة وأن توافق عليھا اللجنة التنفيذية، 
بصورة إجمالية (د). وتتعلق التغييرات الرئيسية بإعادات التخصيص التي تؤثر  5كما ھو مبيّن في الفقرة الفرعية 

في المائة أو أكثر من تمويل آخر شريحة موافق عليھا، أو المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات  30على 
أما إعادات التخصيص غير  الصندوق المتعدد األطراف، أو التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من ھذا االتفاق.

المصنّفة كتعديالت رئيسية، فيمكن إدماجھا في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليھا، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتّم 
إبالغ اللجنة التنفيذية بشأنھا في التقرير عن تنفيذ الشريحة. وسوف تعاد أي مبالغ متبقية إلى الصندوق المتعدد 

 نتھاء من الشريحة األخيرة في الخطة.األطراف لدى اال

سوف يُولى االھتمام على وجه التحديد لتنفيذ األنشطة في القطـاع الفرعي لخدمـات التبريـد، وبصفة خاصة  8-
 لما يلي:

د تطرأ  )أ ( ي ق ة الت اق لمعالجة االحتياجات الخاّص ذا االتف ة المتاحة بموجب ھ أن يستعمل البلد المرون
 خالل تنفيذ المشروع؛

المقررين  أن )ب ( واردة ب ار الكامل الشروط ال ين االعتب ة بع ذة المعني يأخذ البلد والوكاالت الثنائية والمنف
 خالل تنفيذ الخطة. 49/6و 41/100

يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة عن إدارة وتنفيذ ھذا االتفاق وعن كافة األنشطة التي يقوم بھا أو  9-
ن أجل الوفاء بااللتزامات بموجب ھذا االتفاق. وقد وافت اليونيدو (منظمة األمم المتحدة التي يُضطلع بھا نيابة عنه م

للتنمية الصناعية) على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") كما وافقت اليونيب (برنامج 
كالة المنفذة المتعاونة) تحت إشراف الوكالة المنفذة األمم المتحدة للبيئة)على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة (الو

الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب ھذا االتفاق. ويُوافق البلد على عمليات التقييم الدوريّة التي قد تُجري في 
بع ألي من إطار برامج أعمال الرصد والتقييم التابعة للصندوق المتعّدد األطراف أو في إطار برنامج التقييم التا

  الوكاالت المنفذة المشتركة في ھذا االتفاق.
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ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن القيام باألنشطة المدرجة في الخطة على النحو المفصل في أول  10-
 طلب مقدم بشأن خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتعديالت الموافق عليھا في إطار الطلبات

 5المقدمة بخصوص الشرائح التالية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 
(ب). وتشمل ھذه المسؤولية ضرورة التنسيق مع الوكالة المنفذة المتعاونة لضمان التوقيت والتتابع المالئمين لألنشطة 

نة بدعم الوكالة المنفذة الرئيسية عن طريق تنفيذ األنشطة المنصوص عليھا في التنفيذ. وستقوم الوكالة المنفذة المتعاو
باء في إطار التنسيق الشامل من جانب الوكالة المنفذة الرئيسية. وقد أبرمت الوكالة المنفذة –6في قائمة التذييل 

ت الداخلة في إطار ھذا االتفاق الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة اتفاقا رسميا بشأن التخطيط واإلبالغ والمسؤوليا
تيسيرا لتنفيذ الخطة بشكل منسق، بما في ذلك عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق]. وتوافق اللجنة التنفيذية من حيث 

  4.2و  2.2المبدأ، على تزويد الوكالة المنفذة الرئيسية [والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبيّنـة في الصفين األفقيين 
 ألف.-2لتذييـل من ا

في حال عدم تمّكن البلد، ألي سبب من األسباب، من تحقيق األھداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في  11-
، أو عجزه على أي وجه آخر عن االمتثال لھذا االتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن ألف- 2من التذييل  2-1الصف األفقي 

 ً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرھا، أن تعيد يحّق له الحصول على التمويل وفقا
التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحّدده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرھن البلد على وفائه 

ية في إطار جدول الموافقة على التمويل. بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التال
ألف، عن ّكل طن من  -7ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالمقادير المحّددة في التذييل 

مقدرة بأطنان قدرات استنفاد األوزون. وسوف تناقش تخفيضات االستھالك غير الُمنجزة في أي سنة من السنوات، 
التنفيذية كل حالة من حاالت عدم امتثال البلد لھذا االتفاق على حدة، وتتخذ إزاءھا القرارات ذات الصلة. وبعد اللجنة 

 .5اتخاذ ھذه القرارات، لن تشكل الحالة المعنية عائقا أمام الشرائح المقبلة وفقا للفقرة 

التنفيذية في المستقبل قد يؤثر على  لن تخضع عناصر تمويل ھذا االتفاق للتعديل على أساس أي قرار للجنة 12- 
 تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات االستھالك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

سوف يستجيب البلد ألي طلب معقول من اللجنة التنفيذية  و من الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة  13-
ع خاص عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة] المتعاونة لتيسير تنفيذ ھذا االتفاق. وبنو

 اإلطالع على المعلومات الضرورية للتحقق من االمتثال لھذا االتفاق.

يتم إنجاز خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واالتفاق المقترن بھا في نھاية السنة التالية  14-
ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى -2فيھا حد أقصى مسموح به إلجمالي االستھالك في التذييل آلخر سنة يحدد 

، فسيرجأ إتمامھا حتى نھاية السنة 7(د) والفقرة 5التنبؤ بھا في الخطة والتنقيحات التالية عليھا وفقا للفقرة الفرعية 
إلى ھ) ألف (أ) و(ب) و(د) و(-4منصوص عليھا في التذييل المالية لتنفيذ األنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة اإلبالغ ال

 حين إتمامھا ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خالف ذلك.

تنفذ جميع االتفاقات المحّددة في ھذا االتفاق حصراً ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في  15-
اق لھا المعنى المنسوب إليھا في البروتوكول، ما لم يتّم تعريفھا ھذا االتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في ھذا االتف

   بطريقة مختلفة في االتفاق.

ان ھذا االتفاق المعدل يحّل محّل االتفاق المعقود بين حكومة جمھورية فنزويال البوليفارية واللجنة التنفيذية   -16
  في االجتماع السابع والستين للجنة التنفيذية.
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 تذييالت
  المـواد ألف: -1ل لتذيي

نقطة البدء إلجمالي التخفيضات في االستھالك   المجموعة  المرافق  المادة
  (بأطنان قدرات استنفاد األوزون)

 161.63  األولى  ج   22-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.07  األولى  ج   123-الھيدروكلوروفلوروكربون
 0.00  األولى  ج  124-الھيدروكلوروفلوروكربون

 39.56  األولى  ج  ب141-وفلوروكربونالھيدروكلور
 5.68  األولى  ج  ب142-الھيدروكلوروفلوروكربون

 206.94    المجموع الفرعي
ب في 141-الھيدروكلوروفلوروكربون

  البوليوالت المستوردة المسبقة الخلط
  

1.91 
 208.86    المجموع

 
  األھداف والتمويل ألف: -2التذييل 

 المجموع 2015 2014 2013 2012 2011 المفردات الصف 
جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم،  1.1

 المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك األوزون)
 ال ينطبق 186.3 207.0 207.0 ال ينطبق ال ينطبق

الحد األقصى المسموح به لالستھالك الكلي من مواد  2.1
المرفق جيم، المجموعة األولى (أطنان قدرات استھالك 

  األوزون)

 ال ينطبق 186.3 207.0 207.0 ال ينطبق ال ينطبق

 (اليونيدو)التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية  1.2
 )دوالر أمريكي(

654,854 603,339 324,875 0 189,000 1,772,068 

 132,905 14,175 0 24,366 45,250 49,114  )تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دوالر أمريكي 2.2

التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب)  3.2
  (دوالر أمريكي)

50,646 46,661 25,125 0 0 122,432 

 15,916 0 0 3,266 6,066 6,584  )(دوالر أمريكي ةونمتعاتكاليف دعم الوكالة المنفذة ال 4.2

 1,894,500 189,000 0 350,000 650,000 705,500 إجمالي التمويل المتفق عليه (دوالر أمريكي) 1.3

 148,821 14,175 0 27,632 51,316 55,698 مجموع تكاليف الدعم (دوالر أمريكي) 2.3

 2,043,321 203,175 0 377,632 701,316 761,198 أمريكي) إجمالي التكاليف المتفق عليھا (دوالر 3.3

 23.16 المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.1.4

 ال ينطبق ق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة مواف 22-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.1.4

 138.47 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 22-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.1.4

 ال ينطبق ألوزون)المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك ا 124-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.2.4

 ال ينطبق سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  124-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.2.4

 0 (أطنان قدرات استھالك األوزون) 124-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.2.4

 ال ينطبق ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-الة من الھيدروكلوروفلوروكربونإجمالي اإلز 1.3.4
 ال ينطبق ب التي يتعين تحقيقھا في مشروعات سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.3.4
 39.56  ب (أطنان قدرات استھالك األوزون)141-المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربوناالستھالك  3.3.4

 ال ينطبق ب المتفق على تحقيقھا بموجب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)142-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.4.4
 ال ينطبق سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)يتعين تحقيقھا في مشروعات  ب التي142-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.4.4
 5.68 ب (أطنان قدرات استھالك األوزون)142-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.4.4

 ال ينطبق ب ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)المتفق على تحقيقھا بموج 123-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.5.4
 ال ينطبق سابقة موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)التي يتعين تحقيقھا في مشروعات  123-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.5.4
 0.07 ستھالك األوزون)(أطنان قدرات ا 123-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.5.4

المتفق على تحقيقھا بموجب  الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-إجمالي اإلزالة من الھيدروكلوروفلوروكربون 1.6.4
 ھذا االتفاق (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 ال ينطبق

سابقة لتي يتعين تحقيقھا في مشروعات ا المستوردة سابقة الخلط الوارد في البوليوالت ب ا141-إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون 2.6.4
 موافق عليھا (أطنان قدرات استھالك األوزون)

 ال ينطبق

(أطنان قدرات  الوارد في البوليوالت المستوردة سابقة الخلطب 141-االستھالك المؤھل المتبقي من الھيدروكلوروفلوروكربون 3.6.3
  استھالك األوزون)

1.91 

  دوالراً أمريكياً من الشريحة األولى والتمويل للشرائح الثانية إلى الرابعة إلى اليونيدو في االجتماع الخامس والسبعين. 39 968الرصيد البالغ  تم تحويل  (*)
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 على التمويل الجدول الزمني للموافقةألف:  -3التذييل 
 
في السنة المحددة  ليس قبل االجتماع األول سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في موعد 1

 ألف.-2في التذييل 

  ألف : شكل تقارير وخطط تنفيذ الشرائح -4التذييل 
  
  سوف يتألف تقرير وخطة تنفيذ الشرائح المقدمة من خمسة أجزاء:  1

ق ب  (أ) ا يتعل د فيم ة البل ى حال ق عل ابقة، وتعلي ة تقرير مسرود بشأن التقدم المحرز في الشريحة الس إزال
المواد، وكيفية إسھام مختلف النشاطات فيھا، وكيفية ارتباط بعضھا ببعض. وينبغي أن يسلط التقرير 
ي  ة ف اطات المدرج ف النش ة بمختل ديات المرتبط رات والتح ازات والخب ى اإلنج ذلك عل الضوء ك
ك م ر ذل دم غي د، وأن يق ي البل روف ف ى الظ رأ عل ي تط رات الت ى التغيي ق عل ة، وأن يعل ن الخط

رات خاصة  ات عن أي تغيي ى معلوم ر أيضا عل تمل التقري ي أن يش ات ذات الصلة. وينبغ المعلوم
ادة تخصيص  ة في إع أخير، وحاالت استخدام المرون ديمھا، كحاالت الت بخطة الشريحة السابق تق

ك  7المبالغ خالل تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة  ر ذل اق، أو غي من ھذا االتف
ع السنوات ذات الصلة  ر المسرود جمي ررات حدوثھا. وسيغطي التقري دم مب من التغييرات، وأن يق

(أ) من االتفاق، ويمكن باإلضافة إلى ذلك أن يشمل أيضا معلومات عن 5المحددة في الفقرة الفرعية 
  األنشطة في السنة الحالية؛

واد الھيدرو  (ب) ة الم ة إدارة إزال ائج خط ن نت ق م ر للتحق واد تقري تھالك الم ة واس كلوروفلوروكربوني
ة -1المشار إليھا في التذييل  رة الفرعي ين في الفق ا ھو مب رر 5ألف، كم م تق ا ل اق. وم (ب) من االتف

اللجنة التنفيذية خالف ذلك، يتعين تقديم ھذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين 
(أ) 5ات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية أن يقدم التحقق من االستھالك لجميع السنوات ذ

  من االتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنھا؛

ذ   (ج) ا وأخ رابط بينھ راز الت ع إب ة، م ريحة التالي ي الش ا ف طلع بھ ي سيُض اطات الت ي للنش وصف خط
ين اال ابقة بع رائح الس ذ الش ي تنفي رز ف دم المح بة والتق ارب المكتس ي أن يتضمن التج ار. وينبغ عتب

ن  ة م رات ممكن ن أي تغيي رز، فضال ع دم المح املة والتق ة الش ى الخط ارة إل ا اإلش الوصف أيض
رة  ي الفق ددة ف نة المح ذا الوصف الس ي أن يغطي ھ املة. وينبغ ى الخطة الش رأ عل المنظور أن تط

من الضروري إدخالھا  (د) من االتفاق. كما أن الوصف ينبغي أن يحدد أي تنقيحات اعتبر5الفرعية 
  على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لھا؛

ى اإلنترنت.   (د) ات عل مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بالتقرير والخطة، تدرج في قاعدة للبيان
ديم  وب، ينبغي تق ق بالشكل المطل ا يتعل ة فيم ووفقا للمقررات ذات الصلة التي تتخذھا اللجنة التنفيذي

االنترنت. وستعدل ھذه المعلومات الكمية، التي يتعين تقديمھا حسب السنة التقويمية مع  البيانات على
ة  رة الفرعي التقرير (انظر الفق (أ) أعاله) 1كل طلب شريحة، كال من السرود والوصف الخاص ب

ا 1والخطة (انظر الفقرة الفرعية  ا أنھ ة والنشاطات؛ كم رات الزمني (ج) أعاله)، وستغطي نفس الفت
ة ستل رة الفرعي ا للفق (ج) 1م بالمعلومات الكمية المتعلقة بأي تنقيحات تجرى على الخطة الشاملة وفق

ة، سوف يشمل  ابقة والمقبل ة إال بالنسبة للسنوات الس ر مطلوب ة غي أعاله. ومع أن المعلومات الكمي
د والوكا ب البل ة إذا رغ نة الجاري ق بالس ا يتعل افية فيم ات إض ديم معلوم ار تق كل خي ذة الش ة المنف ل

  الرئيسية في ذلك؛

(أ) إلى 1موجز تنفيذي في حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات الواردة في الفقرات الفرعية من   )ھ(
  (د) أعاله.1
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  ألف: مؤّسسات الرصد واألدوار المتعلقة به -5التذييل  
     

 

لوروكربون ورصدھا ورقابتھا تنفذ أنشطة الرصد في إطار مشروع تنفيذ خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروف  1
  على أن تشمل:

  
  تنفيذ جميع المشروعات في إطار خطة إدارة إزالة الھيدروكلوروفلوروكربون؛ ) أ(

  
  الرصد المنتظم لتنفيذ المشروع ونتائجه؛  (ب)  

  
  وضع تقارير دورية عن نتائج المشروع لتيسير األعمال التصحيحية؛  (ج)  

  
  لوقت المناسب وتقديمھا إلى اللجنة التنفيذية؛وضع تقارير عن تقدم المشروع في ا  (د)  

  
  الرصد المنتظم لتطورات واتجاھات السوق على المستويين الوطني والدولي.  (ھـ)  

  
 ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية -6التذييل 

النحو  ستكـون الوكالـة المنفـذة الرئيسيـة مسئولة عن مجموعـة من األنشطة تحدد في وثيقـة المشروع على  1
  التالي:

ة   (أ) ات الداخلي راءات والمتطلّب اق واإلج ذا االتف الي بمقتضى ھ ق الم ن األداء والتحقّ ق م ضمان التحقّ
 الخاّصة به، على النحو المبيّن في خطة اإلزالة الخاّصة بالبلد؛

ـن   (ب) ـمساعدة البلد في إعـداد خطة تنفيـذ الشريحـة والتقاريــر الالحقـة على النحو المبي -4 لفي التذيي
 ؛ألف

د أُكملت   (ج) تأمين التحقّق للجنة التنفيذية من أن األھداف قد تحققت وأن األنشطة السنوية المرتبطة بھا ق
 ألف.-4على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشريحة بما يتمشى مع التذييل 

املة وفي التأّكد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين االعتبار في اس  (د) تكماالت الخطة الش
 ألف؛-4(د) من التذييل 1(ج) و1خطط تنفيذ الشرائح المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 

ذييل   )ھ( ى النحو المحدد في الت املة عل ألف -4الوفاء بمتطلبات اإلبالغ الخاصة بالشرائح والخطة الش
ديم وتقارير إتمام المشروعات تمھيدا لتقديمھا إلى اللجنة الت ى تق الغ عل ات اإلب نفيذية. وتشتمل متطلب

 تقارير عن النشاطات التي تضطلع بھا الوكالة المنفذة المتعاونة؛

ذة   (و) ة المنف ا الوكال دت بھ ي تعھّ ة الت ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤھّلين للمراجعات التقنيَّ
 الرئيسية؛

 إجراء مھاّم اإلشراف المطلوبة؛  (ز)

فافية ضم  (ح) ة ومتسمة بالش ان وجود آليّة تشغيلية تمّكن من القيام بتنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعال
  واإلبالغ الدقيق عن البيانات؛

  تنسيق نشاطات الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التتابع المالئم في األنشطة؛  (ط)
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رة   (ي) ا للفق ال وفق د  11في حالة خفض التمويل نتيجة عدم االمتث د، بالتشاور مع البل اق، تحدي من االتف
والوكاالت المنفذة المتعاونة ، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل كل وكالة منفذة 

 أو ثنائية معنية؛

   ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يستند فيھا إلى استعمال المؤشرات؛  (ك)

 ياسات العامة والدعم اإلداري والتقني عند الطلب.تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم الس  (ل)

بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعَرب عنھا بعين االعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة  2
 مستقلة وتكليفھا بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية واستھالك المواد

-4(ب) من التذييل 1(ب) من االتفاق والفقرة الفرعية 5ألف، وفقا لما جاء بالفقرة الفرعية - 1المذكورة في التذييل 
 ألف.

 
  باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة -6التذييل 

  

ة  1 ذه األنشطة في وثيق د ھ  تكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة أنشطة. ويمكن مواصلة تحدي
  المشروع ذات الصلة، ولكن يجب أن تشتمل على األقل على:

  تقديم المساعدة في إعداد السياسات العامة عند الطلب؛  (أ)

ة   (ب) ى الوكال ة، والرجوع إل ذة المتعاون ة المنف ا الوكال ي تمولھ مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم األنشطة الت
    المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في األنشطة؛

تقديم تقارير عن ھذه األنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية إلدراجھا في التقارير المجمعة على النحو   (ج)
      ألف.-4الوارد في التذييل 

 
  

  ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم االمتثال -7التذييل 
  
دوالر أمريكي عن كّل  163 من ھذا االتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخّصص بمقدار 11وفقا للفقرة   1

ألف -2من التذييل  2-1كيلوغرام من قدرات استنفاد األوزون من االستھالك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 
  ألف.-2من التذييل  2-1لكل سنة لم يتحقق فيھا الھدف المحدد في الصف 
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  المرفق الثاني و الثالثون
  

  األساسية  وميزانية تمويل وحدتهالصالحيات بشأن استعراض نظام التكاليف اإلدارية 
 

  

   األھداف

  في ما يلي أھداف االستعراض بشأن نظام التكاليف اإلدارية:  -  1

ولھا تكاليف دعم البرامج المطلوبة إلدارة المشاريع/البرامج التي يملمناسب تحديد المستوى ال ) أ(
  ؛متعدد األطرافالالحالي والمستقبلي للصندوق  التشغيلمتعدد األطراف، في ضوء الالصندوق 

 الوحدة تعريفات جميع العناصر ذات الصلة من التكاليف اإلدارية بما في ذلك تكاليفتحديث  ) ب(
ة الوساطوالوكالة المنفذة، والخدمات المركزية، و ،وبرنامج المساعدة على االمتثال، األساسية
 وتكاليف المشروع في ضوء التحول إلى المعايير المشاريع،وحدة إدارة واإلشراف، والمالية، 
 ؛ و (1)المتحدةالدولية للقطاع العام لوكاالت األمم  المحاسبية

التكاليف اإلدارية على النحو  مقابللوحدة األساسية لمفصل ال مواصلة تقييم شكل تقديم التقارير ) ج(
التكاليف غير المباشرة مقابل باشرة فضالً عن التكاليف الم، مرفقال ااني لھذالثتذييل الوارد في ال

  المنفذة. لوكاالتلتكاليف متطلبات اإلدارة المركزية  تتناولالتي 

  المسائل التي سيتم النظر فيھا

التي أجرتھا لدراسة ا علماً بأنه منذاألمانة أخذت التكاليف اإلدارية،  بشأنولية األعامة ال باالستناد إلى اللمحة  -  2
في حال لتنسيق األنشطة  رئيسيةيبراند، كانت ھناك تغييرات في إدارة المشاريع بما في ذلك: استخدام وكالة لو كوبرز
إلى  اإلزالةوكالة منفذة لصرف األموال ألنشطة مستفيدة تتصرف بمثابة حكومة و واحدة؛ أكثر من وكالةوجود 

ع في عدة اتفاقات متعددة السنوات؛ يراكجزء من تكاليف المش ات إدارة المشاريعوحد وإدراج؛ يينلمستفيدين النھائا
ً األتكلفة ذات ال من المشاريع  تنفيذ متعددة للعديدإدراج وكاالت و مما أدى إلى تكاليف  قل في البلدان المعزولة جغرافيا

وحدات مشاركة ؛ ووكالة واحدة من قبل دعم إدارة مشاريع الصندوق المتعدد األطرافو؛ الرصدمحدودة لمشاريع 
في إدارة المشاريع لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى  بروتوكول مونتريال التابعة للوكاالت المنفذة

  . األطراف

  استناداً إلى ما تقدم، ينبغي معالجة المسائل التالية خالل استعراض نظام التكاليف اإلدارية:   -  3

زيد عن يأنه أدى إلى معدل تكاليف إدارية بما ة لتغيير نظام التكاليف اإلدارية حاج ثمةما إذا كان   (أ)
تأثير الحجم النسبي للمشاريع والمحافظ  في الحسباناألخذ مع  ،وكاالتلثالثة من الفي المائة  13

  ؛للوكاالتاإلدارية  التكاليفعلى 

  ؛تكاليف اإلداريةالحاجة إلى تعريف أو إعادة تعريف العناصر ذات الصلة من ال  (ب)

 برنامج المساعدة على االمتثالتشمل ميزانية  مسألة إلى أي مدىالنظر في  إعادةالحاجة إلى   (ج)
  ؛التكاليف اإلدارية

                                                 
ً ھي تلك  (1) الواردة في الدراسة التي أجرتھا كوبرز وليبراند بشأن التكاليف اإلدارية للوكاالت المنفذة (الوثيقة  التعريفات المستخدمة حاليا

UNEP/OzL.Pro/ExCom/26/57 مرفقال الھذ تذييل األولال، وترد في 1998) في عام.  
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على أن يميز  هيمكنفي شكل تقديم التقارير ما إذا كان التغيير في تعريف تكاليف الوحدة األساسية و  (د)
الفريدة من  طبيعةالتكاليف إدارة المشاريع مع مراعاة  عنتكاليف الوحدة األساسية نحو أفضل 

  نوعھا لكل وكالة؛

أثر تنفيذ احتساب التكلفة إلدارة ميزانيات الوحدة األساسية والتمييز بين تكاليف الوحدة األساسية   (ه)
ة والتكاليف اإلدارية لكل من الوكاالت المنفذة، بما في ذلك إعادة األموال غير المستخدمة وبالعالق

   ؛الدولية للقطاع العام المحاسبية المعاييرإلى 

لليونيب والوكاالت الثنائية في ضوء  (2)ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في نظام التكاليف الحالي  (و)
  العمليات الحالية؛ و

بغرض تحسين صفة  UNEP/OzL.Pro/ExCom/75/34المسائل التي تم تبينھا في الوثيقة     (ك)
  كاليف من طرف الوكاالت.التبليغ عن الت

ً إلى أنه كان يتم إدراج تكاليف المشاريع في التكاليف اإلدارية في الماضي   -  4 أشارت اللمحة األولية أيضا
بقدر  من أجل إظھارتكاليف إدارية يتم اعتبارھا بمثابة أخرى قد لليونيب واليونيدو. فضالً عن ذلك، ھناك تكاليف 

ً العبء اإلداري أكبر من الدقة  عملية التالية خالل  البنود معالجة للوكالة في إدارة وتنفيذ المشاريع. ولذلك، ينبغي أيضا
  :االستعراض

  ؛دور الوكالة الرئيسية في تقديم المشاريه والحاجة إلى تكاليف إدارية ومسؤوليات لھذه الوظيفة  (أ)

ت على إدارة المشاريع في حال تقييم لرسوم الوكالة للمشاريع ذات التكلفة المنخفضة وقدرة الوكاال  (ب)
  ؛كانت قد تشكل الرسوم تكلفة سفر لمرة واحدة خالل مدة المشروع

تقييم لمدى وتأثير تكاليف وحدة إدارة المشاريع المدرجة بمثابة تكاليف مشاريع إنما التي يمكن   (ج)
  اعتبارھا أيضاً بمثابة تكاليف إلدارة المشاريع؛

الوكاالت المنفذة والمكاتب القطرية والوسطاء الماليين وومات المستفيدة لحكإلى اتكاليف المقدمة ال  (د)
الوكاالت المنفذة تقدم مدى  إلى أي إلدارة المشاريع واالتفاقات المتعددة السنوات الفردية، أي

  .تنفيذ الوطنيللحكومات لاالوكاالت المنفذة أو أو  وسطاء الماليينإلى الاألموال إلدارة المشاريع 

  دراسة التكاليف اإلدارية  منھجية

مالية التشغيل الصندوق المتعدد األطراف أو آليات  مجال خبرة واسعة فييتمتع ببير/مستشار ينبغي اختيار خ  -  5
زيارة كل وكالة منفذة،  تتموسوف  2016العمل في عام  سيبدأللدراسة.  ،لوكاالت المنفذةلالعمليات المالية و مماثلة

قسم مناقشة مع الموظفين المعنيين في كل من النة، وذلك بھدف جمع البيانات ذات الصلة وبرفقة أحد موظفي األما
  . المالي لكل وكالة والقسم البرامج

  التكلفة المقدرة

دوالر أمريكي. وتتألف من األتعاب المھنية لمدة ثالثة أشھر خالل فترة  60,000التكلفة اإلجمالية مقّدرة بـ   -  6
اجتماع اللجنة التنفيذية ذات الصلة. ينبغي إلى بدل اإلقامة اليومي إلى مقر كل وكالة وفر مع شھراً وتكاليف الس 12

                                                 
ر أمريكي، باستثناء مشاريع التعزيز المؤسسي دوال 500.000في المائة على المشاريع بقيمة تصل حتى  13من أجل تطبيق رسم وكالة بنسبة   (2)

دوالر أمريكي ضمناً، 5,000,000دوالر أمريكي حتى  500,000الموافق عليھا لليونيب حيث ال تنطبق رسوم الوكالة. بالنسبة للمشاريع بقيمة  أكثر من 
  (ب)).26/41المائة على الرصيد (وفقاً للمقرر في  11دوالر أمريكي و  500,000في المائة على أول  13ينبغي تطبيق رسم بوكالة بنسبة 
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ومشروع تقرير نھائي إلى األمانة قبل ثمانية أسابيع  2017 /كانون الثانييناير 31تقديم مشروع تقرير إلى األمانة قبل 
  .73/62 المقررلوب بموجب على النحو المط 2017عام لللجنة التنفيذية  األول جتماعاالمن 
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  األول التذييل

  تعريف التكاليف اإلدارية
  

 التكاليف اإلدارية للوكاالت المنفذة حسب كوبرز وليبراند
  

، من المھم توضيح تعريف التكاليف اإلدارية، على األقل ألغراض 1994تمشيا مع توصية اللجنة التنفيذية في عام 
واضح ومشترك لما يعتبر تكاليف إدارية وما يعتبر تكلفة المشروع، فسوف يستمر  ھذه الدراسة. وإذا لم يكن ھناك فھم

وجود نُھج غير متسقة. وإذا كانت ھناك نُھج غير متسقة، فمن الصعب للغاية إنشاء معدل موحد السترداد التكاليف 
  يستند إلى التكاليف الفعلية.

قتراح طريقة التمييز بين التكاليف اإلدارية وتكاليف المشروع، وبإتباع ھذا المنطق، تستخدم الفقرات التالية أوال في ا
  وثانيا اقتراح المعايير لتحديد عناصر التكاليف اإلدارية التي يمكن أن تعتبر مؤھلة.

  التمييز بين األنشطة اإلدارية وأنشطة المشروع

  األنشطة اإلدارية

ت المنفذة أن تستخدم شبكات مكاتبھا الميدانية القائمة بالنسبة لبرامج الصندوق المتعدد األطراف، يتوقع من الوكاال
لمضاھاة احتياجات المنتفعين واألموال المتاحة من الصندوق المتعدد األطراف. وفي ذلك، يتطلب األمر منھا أوال أن 

قة التي تحدد وتقدم المشاريع المحتملة إلى اللجنة التنفيذية، وثانيا لضمان أن األموال المخصصة تستخدم في الطري
  تحددھا اللجنة التنفيذية، تمشيا مع مقترحات المشاريع الموافق عليھا وميزانياتھا.

  تحديد المشاريع وصياغتھا واعتمادھا

بالنسبة للمشاريع الجديدة والمحتملة، يتوقع من الوكاالت المنفذة أن تستخدم تخصيص التكاليف اإلدارية لألنشطة 
  التالية:

 مج الصندوق المتعدد األطراف على شبكة المكاتب الميدانية للوكالة؛توزيع المعلومات عن برنا 
 جمع واستعراض طلبات المشاريع وتأھيلھا السابق؛ 
 التعامل مع الحكومات وإعداد الترتيبات القانونية؛ 
 إعداد مقترحات المشاريع؛ والحصول على ميزانيات إعداد المشاريع بالنسبة للمشاريع الكبيرة؛ 
 ين إلى مواقع المشروع؛إيفاد المستشار 
 .تقديم ومتابعة مقترحات المشاريع المقدمة إلى اللجنة التنفيذية لكي توافق عليھا  

 تنفيذ المشاريع ورصدھا -1

  بالنسبة للمشاريع الموافق عليھا، يتوقع من الوكاالت المنفذة أن تستخدم تخصيص التكاليف اإلدارية لألنشطة التالية:

 ل وكالة مع األمانة؛تنسيق الجھود التي تبذلھا ك 
 إعداد اتفاقات التنفيذ وصالحيات المقاولين من الباطن؛ 
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  تعبئة أفرقة التنفيذ (الوكاالت المنفذة والمستشارين) بالنسبة للمشاريع الموافق عليھا باستعمال اآلليات
 المالئمة الخاصة بالعطاءات والتقييم؛

 ت  المعتمدة؛معالجة وثائق التعاقد والمحاسبة المرتبطة بالمشروعا 
 رصد التقدم المحرز في مشروع ما من وجھة النظر اإلدارية؛ 
 .(إعداد التقارير المرحلية وتقارير إنجاز المشروع) اإلبالغ عن نتائج المشاريع والبرنامج  

  األنشطة األخرى التي تعتبر إدارية  1-1

 حول احتياجات القطاع  إعداد خطط األعمال السنوية استنادا إلى االتصاالت مع الحكومات الوطنية
 وأولوياته؛

 إعداد التقارير المرحلية؛ 
 المشاركة في أنشطة صياغة المشاريع مع المكاتب القطرية؛ 
  المتابعة مع حالة التنفيذ، بما في ذلك زيارات البلد إذا كان ھناك دليل على تأخيرات أو صعوبات ال حاجة

 إليھا؛
  األطراف مع ورقات السياسات والموضوعات؛تقديم المدخالت إلى أمانة الصندوق المتعدد 
 .والمشاركة في االجتماعات التي تعقدھا اللجنة التنفيذية واألمانة  

  األنشطة التي تعتبر من تكاليف المشاريع

  ال تعتبر األنشطة التالية من األنشطة اإلدارية ويجب أن تجرى فقط على أساس المشاريع المعتمدة:

 نقيب عن مشاريع جديدة (ويمول ھذا النشاط اللجنة التنفيذية التي أنشأت وحدات التسويق وإعداد األعمال والت
 لألوزون في كل بلد)؛

 صياغة/ إعداد المشاريع، في الحاالت التي تعتمد فيھا ميزانية إعداد المشروع؛ 
 ي تنفيذ المشروع، بما في ذلك تقديم خدمات إدارة المشروع والمھارت الفنية. ويتضمن ذلك المشاركة ف

تصميم "نواتج" المشروع بغض النظر عن شكل النواتج أو وسيلة تسليمھا. وبعبارة أخرى، ستكون المشاركة 
 في تصميم المعدات التي تم إنشاؤھا ومواد التدريب معتبرة من أنشطة المشاريع؛

 أي نشاط يعتبر مشروعا، مثل إعداد البرنامج القطري، والمساعدة التقنية، والتدريب، وخالفه؛ 
 "نواتج" التفتيشات الفنية للمشاريع بواسطة خبراء مؤھلين؛ 
  .تقديم الدعم الفني عند مستوى البرنامج أو المشروع 

  عناصر التكاليف اإلدارية الواجبة السداد

ة فيما يتعلق بكل وحدة تنسيق تابعة للوكالة المنفذة، إلى حد أنھا تُدعم الصندوق المتعدد األطراف، تعتبر التكاليف التالي
  مؤھلة:

  التكاليف المباشرة لوحدة التنسيق بما فيھا ما يلي:  -1

 المرتبات والمنافع المرتبطة بالموظفين الدائمين وبالمتعاقدين (المستشارين)؛ 
 السفريات المتعلقة بأنشطة الصندوق المتعدد األطراف وبالرصد اإلداري للمشاريع؛ 
 عادل لتكاليف التشغيل العامة، استنادا إلى مساحة األماكن تكلفة اإليواء في المكاتب، بما في ذلك التخصيص ال

 المستخدمة؛
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 المعدات ولوازم المكاتب، واالتصاالت والنفقات العامة استنادا إلى مصروفات محددة؛ 
 .الخدمات التعاقدية المتعلقة بأنشطة وحدة التنسيق  

يتضمن ذلك تخصيصا عادال ومنصفا للوكالة المنفذة. و من خدمات الدعم المركزيعادل للمشاريع  تخصيص  -2
  لمصروفات الخدمات المركزية، مثل ما يلي:

 الموارد البشرية، استنادا إلى العدد المتناسب من الموظفين 
 المحاسبة، استنادا إلى حجم العمليات الناشئة 
 مھا وحدة نظم إدارة المعلومات، استنادا إلى العدد المتناسب من محطات العمل والنظم الفعلية التي تستخد

 التنسيق
 شؤون الشراء والشؤون القانونية، استنادا إلى حجم العمليات الناشئة 
 .خدمات المكتب العامة والخدمات اإلدارية، استنادا إلى العدد المتناسب من الموظفين  

. ويمكن لھذا التخصيص أن يتم على المستوى لتكاليف البلد أو تكاليف المكتب الميدانيعادل تخصيص   -3
  المي على أساس النشاط المالي، أي مصاريف الصندوق المتعدد األطراف مقابل المصروفات اإلجمالية للوكالة.الع

لألجھزة التنفيذية، سواء كانت الوكاالت المنفذة أو الحكومات الوطنية أو الوساطة التكاليف المباشرة   -4
نفذة إلى حد اشتراكھا في إدارة المشاريع. وتحدد ھذه الذين تتعاقد معھم الوكاالت الم المالية أو المستشارين اآلخرين

التكاليف بموجب عقد الخدمات أو بموجب التكاليف التي يتم فرضھا بمعدل يساوي القيمة العادلة للخدمات المقدمة. 
كثير ويستبعد من ھذا التكاليف تلك التكاليف المعتمدة كجزء من ميزانيات المشروع (مثل تكلفة مستشاري اليونيدو في 

  من مشاريعھا).

  التكاليف غير المستردة

  من المقترح أن البنود التالية يجب أن تعتبر غير مستردة ألغراض تحديد التكاليف اإلدارية الفعلية:

  السفريات غير المرتبطة مباشرة بأعمال الصندوق المتعدد األطراف، بما في ذلك الجزء من السفريات
دوق المتعدد األطراف، والسفريات المتعلقة بأنشطة خارجة عن دور متعددة األغراض بخالف سفريات الصن

 الوكالة المنفذة؛
 تخصيصات المصروفات العامة المنصوص عليھا بالفعل في األموال العامة للوكاالت المنفذة؛ 
 الرسوم التي تھدف إلى تأمين العجوزات أو التكاليف في برامج أخرى، وميزانيات أو أنشطة أخرى؛ 
 يف تحّمل على المشاريع.وأية تكال  
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  التذييل الثاني

  فئات اإلبالغ عن تكاليف الوحدة األساسية والتكاليف اإلدارية

  

  بنود التكلفة
 العناصر األساسية

 موظفو الوحدة األساسية والموظفين المتعاقدين
 السفريات

 المكاتب (اإليجار والتكاليف العامة)
 اسب، واإلمدادات، وخالفه)إمدادات المعدات وتكاليف أخرى (الحو

 الخدمات التعاقدية (الشركات)
 استرداد الخدمات المركزية لموظفي الوحدة األساسية

 إجمالي تكاليف الوحدة األساسية
 استرداد تكاليف المكاتب القطرية والتنفيذ الوطني بما في ذلك التكاليف العامة

  لك التكاليف العامةتكاليف دعم الوكالة المنفذة (الداخلية) بما في ذ
 الوساطة المالية بما في ذلك التكاليف العامة

  استرداد التكاليف
 إجمالي تكاليف الدعم اإلداري

 تكاليف اإلشراف التي تتكبدھا وحدة رصد المشروع (اليوئنديبي فقط)
 المجموع اإلجمالي لتكاليف الدعم اإلداري
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تعليقات الموافق عليھاالموافق عليھاالموافق عليھاالموافق عليھا
2015201620172018

عنصر الموظفين10
 موظفو المشروعات (الوظيفة والدرجة)1100

01(D2) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة           283,218           274,969           266,960            259,184كبير الموظفين
02(D1) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة             279,501            271,360            263,456            255,783نائب كبير الموظفين
03(P3) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة             185,242            179,846            174,608            169,522موظف إدارة البرامج
04(P5) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة           252,575           245,218           238,076            231,142نائب كبير الموظفين للشؤون المالية واالقتصادية
05(P5) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة             252,575            245,218            238,076            231,142كبير موظفي إدارة البرامج
06(P5) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة             252,575            245,218            238,076            231,142كبير موظفي إدارة البرامج
07(P5) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة             252,575            245,218            238,076            231,142كبير موظفي إدارة البرامج
08(P3) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة             223,331            216,826            210,510            204,379موظف إدارة المعلومات
09*(P5) إن الفرق في التكاليف بين الرتبة             226,613            220,012            213,604            207,383كبير موظفي الشؤون اإلدارية وإدارة الصندوق    P4  والرتبة P5 2101 يُحمل على البند
10(P5) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة           252,575           245,218           238,076            231,142كبير موظفي الرصد والتقييم
11P2 / P3 يحتوي الموظف في عذا المنصب على الرتبة  P2            135,061           179,846           174,608            169,522موظف إدارة البرامج
12(P3) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة           155,227           150,706           146,316            142,055موظف شبكة المعلومات
14(P3) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة           179,846           174,608           174,608            169,522موظف إدارة البرامج
15(P2) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة           135,061           131,127           127,308            123,600الموظف المساعد لإلدارة
16(P2 ) جميع تكاليف الموظفين تستند إلى تكاليف المرتب القياسي والتعديل استنادا إلى التكاليف الفعلية بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة           135,061           131,127           127,308            123,600 موظف مساعد معني بقاعدة البيانات
السنة السابقة98

        3,201,033        3,156,518        3,069,667         2,980,259المجموع الفرعي1199
االستشاريون1200

75,00075,00075,00075,000مشروعات و مراجعات تقنية إلخ...01

 كما تمت الموافقة عليه في المقرر 60,00075/69دراسة للتكاليف اإلدارية**02
             75,000             75,000           135,000              75,000المجموع الفرعي1299
موظفو الدعم اإلداري1300

02(G7) استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة           106,463           103,362           100,352              97,429مساعد خدمات االجتماعات
03(P2-G7) استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة           106,463           103,362           100,352              97,429مساعد برامج
04(G5) استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة               78,861              76,565              74,334              72,169مساعد برامج
05(G5) استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة               78,861              76,565              74,334              72,169مساعد برامج
06(G6) استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة           100,738             97,803             94,955              92,189مساعد معني بعمليات الحاسوب
07(G5) استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة             83,349             80,921             78,564              76,276مساعد برامج
08(G6) استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة             89,412             86,808             84,279              81,825سكرتير/كاتب، موظف إداري
09(G4) استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة             68,123             66,139             64,213              62,343كاتب تسجيل
11(G5) استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة             78,861             76,565             74,334              72,169مساعد برامج، للرصد والتقييم
12(G6)  يتم التمويل من تكاليف دعم البرنامج                        -                       -                       -                       -مساعد معني بنظام المعلومات اإلدارية المتكامل
13(G5) استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة               78,861              76,565              74,334              72,169مساعد برامج
14(G5) استنادا إلى التكاليف الفعلية بما في ذلك الوقت اإلضافي بزيادة سنوية نسبتھا 3 في المائة               76,565              74,334              72,169              70,067مساعد برامج
15

(P2) الموظف المساعد للموارد البشرية
بتمويل من تكاليف دعم البرامج و أعيد تصنيفه  من P2 إلى G7 وفقا للمقرر 43/72  - المرفق 15 من الرثيقة                         -                       -                       -                       -
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المجموع الفرعي
866,235            892,222            918,989            946,558             

تكاليف خدمة المؤتمرات1330
 على أساس انعقاد اجتماعين في السنة             325,000            325,000            325,000            325,000تكاليف االجتماعات: اللجنة التنفيذية1333
اللجنة التنفيذية1334  على أساس انعقاد اجتماعين في السنة             325,000            325,000            325,000            325,000تكاليف االجتماعات:
اللجنة التنفيذية1336 تكاليف االجتماعات:
             18,782             18,782             18,782              18,782المساعدة المؤقتة1335

           668,782           668,782           668,782            668,782المجموع الفرعي
        1,615,340        1,587,771        1,561,004         1,535,017مجموع الدعم اإلداري1399

مالحظة:  تكاليف الموظفين تحت البندين 1100 و1300 سيعوضھا مبلغ 413.718 دوالرا أمريكيا استنادا إلى فروق التكاليف الفعلية لعام 2014 بين تكاليف الموظفين في مونتريال وتكاليف الموظفين في نيروبي التي تشملھا حكومة كندا

.2016 **  مخصصات إضافية تم إدخالھا في

2018 2017 و 2015 و2016 و ميزانيات أمانة الصندوق  الموافق عليھا  للسنوات

المرفق الثالث و الثالثون

*   إن الفرق في التكاليف بين الرتبة    P4  والرتبة P5 يُحمل على البند 2101* 



  

تعليقات الموافق عليھاالموافق عليھاالموافق عليھاالموافق عليھا
2015201620172018

السفر في مھام رسمية1600
استنادا إلى جدول زمني مؤقت لخطط السفر            208,000           208,000           208,000            208,000تكاليف المھام01
02(4) مخصصات ألربعة اجتماعات للشبكة في السنة             50,000             50,000             50,000              50,000اجتماعات الشبكة

           258,000           258,000           258,000            258,000المجموع الفرعي1699
        5,149,374        5,077,289        5,023,671         4,848,276مجموع العنصر1999
عنصر التعاقدات20
التعاقد من الباطن2100

59/51(ب))01 (المقرر رسوم ثابتة حسب االتفاق مع أمين الخزانة (المقرر 59/51(ب))           500,000           500,000           500,000            500,000خدمات الخزانة
المشاورات المؤسسية02

التعاقد من الباطن2200
دراسات مختلفة01
                  -                  -                  -                   -العقود المؤسسية02

           500,000           500,000           500,000            500,000مجموع العنصر2999
عنصر المشاركة في االجتماعات30
5 لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية3300 السفر وبدل اإلقامة اليومي لمندوبي بلدان المادة

تغطي تكاليف السفر األخرى بخالف حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية             15,000             15,000             15,000              15,000سفر الرئيس ونائب الرئيس01
02(2018 (2 في عام اجتماعان للجنة التنفيذية يعقدان في مونتريال           150,000           150,000           150,000            150,000اجتماعات للجنة التنفيذية

           165,000           165,000           165,000            165,000مجموع العنصر3999
عنصر المعدات غير المستھلكة40
المعدات 4100

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة             12,285             12,285             12,285              12,285أدوات مكتبية01
(البرمجيات والمستلزمات والمراكز والحواالت والذاكرة)02 استنادا إلى االحتياجات المتوقعة               10,530              10,530              10,530              10,530الحواسيب المستھلكة

             22,815             22,815             22,815              22,815المجموع الفرعي4199
المعدات غير المستھلكة4200

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة             13,000             13,000             13,000              13,000الحواسيب والطباعات01
(الرفوف واألثاث)02 استنادا إلى االحتياجات المتوقعة               5,850               5,850               5,850                5,850المعدات المستھلكة األخرى

             18,850             18,850             18,850              18,850المجموع الفرعي4299
مباني المكاتب4300

52.890 دوالر أمريكي. والرصيد يشمله الفرق في التكلفة لحكوحة كندا           870,282           870,282           870,282            870,282إيجارات مباني المكاتب***01 سيتم تخفيض المخصصات إلى مبلغ
           870,282           870,282           870,282            870,282المجموع الفرعي

           911,947           911,947           911,947            911,947مجموع العنصر4999

عنصر المتنوعات50
تشغيل وصيانة المعدات5100

(الحبارة وطباعة باأللوان)01 استنادا إلى االحتياجات المتوقعة               8,100               8,100               8,100                8,100الحواسيب والطباعات
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة               8,000               8,000               8,000                8,000صيانة مباني المقر02
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة             15,000             15,000             15,000              15,000تأجير مباني المكاتب03
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة               8,000               8,000               8,000                8,000تأجير معدات االتصاات04
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة             10,000             10,000             10,000              10,000صيانة الشبكة05

             49,100             49,100             49,100              49,100المجموع الفرعي5199
تكاليف الطباعة5200

             10,710             10,710             10,710              10,710اجتماعات اللجنة التنفيذية والتقارير إلى مؤتمر األطراف01
             10,710             10,710             10,710              10,710المجموع الفرعي5299
التكاليف المتنوعة5300

استنادا إلى االحتياجات المتوقعة             58,500             58,500             58,500              58,500االتصاالت01
استنادا إلى االحتياجات المتوقعة               9,450               9,450               9,450                9,450رسوم الشحن02
(استالم  بدل اإلقامة اليومي)               4,500               4,500               4,500                4,500رسوم المصارف03 استنادا إلى االحتياجات المتوقعة
(بدون أي تغيير)               20,137              20,137              20,137              20,137تدريب الموظفين05 استنادا إلى االحتياجات المتوقعة

             92,587             92,587             92,587              92,587المجموع الفرعي5399
الضيافة والترفيه5400

 ھذا المبلغ يستخدم لتغطية اجتماعين للجنة التنفيذية               16,800              16,800              16,800              16,800تكاليف الضيافة 01
             16,800             16,800             16,800              16,800المجموع الفرعي5499
           169,197           169,197           169,197            169,197مجموع العنصر5999

        6,895,518        6,823,433        6,769,815         6,594,420المجموع الكلي
 تطبق على تكاليف الموظفين فقط             373,283            366,796            356,570            346,184تكاليف دعم البرامج (%9)

        7,268,801        7,190,229        7,126,385         6,940,604التكاليف التي يتحملھا الصندوق المتعدد األطراف
                  -        7,190,229        7,066,385         6,940,604جدول الميزانية السابق

        7,268,801                  -             60,000                   -زيادة/انخفاض
52.890 دوالر أمريكي*** يشمله الفرق في التكلفة لحكومة كندا وسيحمل الصندوق المتعدد األطراف المبلغ المتبقي البالغ (2013 693.080 دوالر أمريكي(استنادا إلى عام  يعوض تأجير المباني بمبلغ
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الموافق عليھا
2016

            117,570تقييم نھائي إلزالة الھيدروكلوروفلوروكربون في قطاع تصنيع أجھزة  التبريد و تكييف الھواء120001

            117,570المجموع الفرعي1299
              55,656سفر الموظفين160001
              55,656المجموع الفرعي1699
            173,226مجموع العنصر1999
                4,000متنوعة530001
                4,000مجموع العنصر5999

            177,226المجموع الكلي

ميزانية الرصد والتقييم
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